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RESUMO 

 

O trabalho apresenta resultado de investigação que teve como objeto o diálogo que as 

crianças estabelecem com as vozes presentes nos discursos da escola através de processos de 

argumentação. A investigação foi feita através da análise de 128 textos de opinião produzidos 

por crianças de 4ª série de uma escola particular e 2º ano do segundo ciclo de uma escola 

pública municipal, ambas em Recife. Realizamos também a análise das oito aulas onde foram 

produzidos os textos considerando todo o contexto de produção, procedimento indispensável 

para a compreensão das estratégias de escrita dos alunos. Para fundamentar o trabalho, 

assumimos a concepção de língua como interação proposta por Bakhtin (2002) e uma 

concepção de argumentação que se situa na condição de mediadora da construção de pontos 

de vista e de realidades. Discutimos os conceitos de polifonia e dialogia que contribuem para 

compreender o processo de interação, assim como as questões relativas ao contexto de 

produção a partir de Bronckart (2003), trazendo também outros autores que com ele dialogam 

e trabalhos cujos resultados contribuem com nossa discussão. Os resultados indicam que as 

crianças se relacionam com o contexto institucional de várias formas e que vários aspectos 

nesse contexto influenciam na forma como as crianças constroem a argumentação e assumem 

os pontos de vista. Também mostramos de forma pontual as marcas da instituição nos textos 

das crianças e a forma com que contornam a voz institucional, quando discordam dela. 

 

Palavras Chave: ARGUMENTAÇÃO - INTERAÇÃO - CONTEXTO DE PRODUÇÃO-

DISCURSO INSTITUCIONAL 

  

 
 
 



 

ABSTRACT  
 

 

The work presents resulted of inquiry that had as object the dialogue that the children 

establish with the speech of school through argument processes. The inquiry was made 

through the analysis of 128 texts of opinion produced by children of 4ª series of a particular 

school and 2º year of 2º cycle of a publishes school of Recife. We also carry through the 

analysis of the 8 lessons where the texts had been produced considering all the production 

context, indispensable procedure for the understanding of the writing strategies of the pupils. 

How the basic assumption in this work, we consider a conception of language as interaction 

proposal for Bakhtin (2002) and a conception of argument that if points out in the mediating 

condition of the construction of reality and points of view. We argue the concepts of 

polyfhony and dialogism that contribute to understanding the interaction process, as well as 

the relative questions to the context of production from Bronckart (2003) also bringing other 

authors who with it dialogue and works whose resulted they contribute with our quarrel. The 

results indicate that the children relate with this context institutional through some forms and 

that the production context influence on the form as the children construct their arguments 

and assume their points of view. Also we show of prompt form the marks of the institution on 

the texts of the children and the form with that they skirt the voice of the institution, when 

they disagree with this of it. 

 

Keywords: ARGUMENT - INTERACTION - PRODUCTION CONTEXT 

INSTITUTIONAL DISCOURSE 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

           Vinculada à linha de pesquisa “Didática dos Conteúdos Específicos”, na área de 

Linguagem, nossa dissertação tem como objetivo investigar as estratégias discursivas usadas 

pelas crianças para dialogar com diferentes vozes institucionais no processo de argumentação, 

identificando em seus textos marcas dessas vozes. Tentamos responder à seguinte questão: 

Como as crianças dialogam com as vozes do contexto institucional escolar em textos 

argumentativos? A questão é colocada considerando-se a hipótese de que há uma tendência à 

homogeneização dos discursos a partir das vozes institucionais presentes no contexto de 

produção, com possibilidades de resistência a essa homogeneização. O problema surge tanto a 

partir da leitura de trabalhos realizados na área que levantam tal hipótese, como de nossa 

inquietação sobre argumentação infantil a partir da observação de realidades escolares, em 

que se percebe tanto uma tendência das crianças a apresentarem capacidade para argumentar e 

impor seus pontos de vista, como uma certa facilidade de adesão sem questionamentos. Como 

entendemos que o contexto de produção é de grande importância no comportamento do 

produtor de textos, propomos investigar as produções tendo como referência o contexto 

institucional. 

Preocupamo-nos em entender a produção de textos argumentativos no contexto 

institucional de produção por acreditarmos que o desenvolvimento da capacidade 

argumentativa é condição para uma educação que se proponha a formar na perspectiva da 

cidadania numa sociedade democrática, pois a argumentação é o pressuposto básico da 

democracia política1, se entendemos esta democracia como uma construção de pontos de vista 

E  de  realidades  a  partir do debate.  A  argumentação  é  um  ato  lingüístico  essencialmente  

                                                
11-Discutindo o conceito de democracias, SOUZA(1999) apresenta a  democracia social e a democracia 
política.A democracia política, baseada na liberdade política, direito a participação e em princípios legais de 
igualdade de condições e não de igualdades econômica; democracia social, baseada em igualdades sociais. Não 
seria suficiente a participação política, mas o acesso aos bens econômicos. 



 

político e deve ocupar lugar de destaque nas sociedades democráticas pois se pressupõe que 

nos modelos democráticos as ações são mediadas pelo debate.  

Um olhar sobre a produção de textos argumentativos a partir do contexto institucional 

escolar é importante para compreendermos melhor as relações de linguagem que se 

estabelecem nessa instituição. Esse olhar sobre as relações de linguagem a partir da 

instituição, tendo como veículos os textos argumentativos, poderá nos ajudar a interpretar essa 

realidade não só do ponto de vista do comportamento lingüístico-argumentativo, mas do 

modo como as relações de linguagem atuam na constituição dos sujeitos, e da importância do 

contexto de produção para os trabalhos de produção de textos na escola. 

A importância dos estudos sobre argumentação na educação vem sendo reconhecida 

por vários pesquisadores da área de Linguagem, Psicologia e Educação, que se esforçam por 

compreender os processos de argumentação infantil. No entanto, nossa pesquisa bibliográfica 

revela que não obstante o tema da argumentação estar sendo contemplado por pesquisadores, 

a argumentação infantil sob a ótica do contexto institucional não foi aprofundada. Foi possível 

localizar trabalhos que dão um indicativo da influência do contexto, a exemplo de Geraldi 

(2003), no periódico Linguagem em Discurso, ou de Leal (2004), em tese de doutorado. 

Ambos têm como objeto o contexto de produção, sendo que o primeiro não tem como foco 

textos argumentativos e o segundo tem como objetivo analisar estratégias argumentativas de 

crianças e os efeitos da situação imediata de produção, não tendo como foco a inserção das 

vozes institucionais.

 Identificamos outros trabalhos que permeiam a discussão, e poderão contribuir, mas 

consideramos que há uma lacuna com relação ao tratamento da argumentação a partir das 

vozes institucionais e pretendemos enriquecer os estudos já realizados sobre linguagem, 

argumentação e produção de textos, ampliando o debate atual. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para estudarmos a produção dos textos argumentativos das crianças na perspectiva do 

contexto institucional é oportuna a discussão acerca de vários aspectos da língua que estão 

direta ou indiretamente relacionados com o tema. Organizamos então a fundamentação teórica 

em cinco temas, a saber: (2.1) A linguagem como constitutiva da subjetividade; (2.2) 

Concepção de argumentação; (2.3) Polifonia (2.4) Produção de textos e argumentação; (2.5) 

Contexto institucional de produção. 

No item 2.1, “A linguagem como constitutiva da subjetividade”, abordaremos a 

importância da linguagem para a constituição dos sujeitos. Permeia essa discussão a 

concepção de língua como interação que adotamos em nosso trabalho. No item 2.2, 

“Concepção de argumentação”, apresentaremos a concepção de argumentação que norteia a 

pesquisa. Ainda neste capítulo, introduzimos algumas categorias dentro do campo da 

argumentação que contribuirão para a análise dos dados da pesquisa. No item 2.3, 

“Polifonia”, fazemos uma reflexão sobre o fenômeno polifônico mostrando como esse 

fenômeno pode ser identificado nos textos. No item 2.4, “Produção de textos e 

argumentação”, discutimos a questão da produção de textos na escola e algumas 

especificidades dos textos argumentativos. Finalmente, no item 2.5, “O contexto institucional 

de produção”, fazemos um estudo sobre o contexto de produção, enfocando o contexto 

institucional. Partimos da noção de contexto de produção, para em seguida discutimos o 

contexto institucional de maneira geral, retomando um pouco a questão da subjetividade, que 

foi discutida no primeiro capítulo, para centrarmos finalmente a reflexão na instituição escola 

e suas marcas na produção dos alunos.  
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2.1. A LINGUAGEM COMO CONSTITUTIVA DA SUBJETIVIDADE 
 

 
O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim. Forro, sou nascido diferente. Eu sou é 
eu mesmo. Divêrjo de todo o mundo... eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita 
coisa.  

 

Riobaldo, por Guimarães Rosa 

 

A que aspectos poderíamos atribuir a constituição das personagens, que, na vida real, 

inspiram a composição de Riobaldo, na arte de Guimarães Rosa? Ou: como os sujeitos se 

constituem de forma a se posicionarem diante de questões colocadas?   

Não que estejamos propondo o modelo Riobaldo, mesmo porque na forma como se 

apresenta aqui, divergindo de todo mundo, ele contraria o princípio da capacidade auto-

interrogativa2, proposta por Brayner (2001), pois nessa divergência, se expressa a dificuldade 

em considerar o ponto de vista do outro e questionar suas certezas. Mas divergir e desconfiar 

de muitas coisas são características interessantíssimas que as crianças apresentam, e que nem 

sempre são bem recebidas quando estamos falando de educação, de relações de poder, de 

relações de linguagem.  

É possível ser eu mesmo? Não acreditamos na resposta inatista do próprio Riobaldo: 

sou nascido diferente e entendemos que a possibilidade do ser eu mesmo é algo muito 

complexo, uma vez que a constituição dos sujeitos envolve vários aspectos, inclusive 

relacionados às relações de linguagem. 

A discussão sobre a constituição das subjetividades aparece basicamente polarizada 

em fenômenos internos e fenômenos externos e mesmo no interior da perspectiva sócio-

histórica, vamos encontrar expressões que revelam essa polarização. Em pesquisa sobre o 

tema da constituição do sujeito em Vygotsky, Molon (2003) discute vários autores que 

                                                
2 Brayner sugere que uma escola democrática deve desenvolver  algumas competências para que o indivíduo 
possa participar da vida pública, uma delas é a competência auto interrogativa que seria a capacidade de 
questionarmos  os próprios fundamentos de nossas certezas.  
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confrontam expressões como: determinação pessoal / determinação social; intersubjetividade 

constitutiva / singularidade do sujeito; ordem imaginária / ordem simbólica; ênfase no 

intrapsicológico / ênfase no interpsicológico; cultura / cultura pessoal . 

Observamos que há uma preocupação em determinar o pólo principal da subjetividade. 

O conceito de cultura pessoal, por exemplo, apresenta um sujeito que apesar da influência 

que sofre da cultura, reelabora essa cultura, a partir de sua característica pessoal. Defende-se, 

assim, que existe um eu que é anterior à cultura. Os autores abordados por Molon discutem a 

questão da subjetividade na obra de Vigotsky e divergem por vezes quanto à posição do autor 

com relação ao pólo de concentração da subjetividade.No entanto, apesar dessas divergências 

nas interpretações da obra de Vygotsky, não há dúvidas que, em seu pensamento, a dimensão 

semiótica (sobretudo a linguagem) e as relações sociais assumem importante papel para essa 

constituição dos sujeitos. Ao estabelecer a relação entre pensamento e linguagem, a partir da 

fala egocêntrica, ele já deixa claro esta importância.  

O conceito de fala egocêntrica refere-se à fala que a criança desenvolve, expressando-

se sem um interlocutor, falando consigo mesma. Para Piaget (1993), essa fala inicia-se aos 

três anos e desaparece aos sete. Nesta idade, a criança estaria saindo do período egocêntrico e 

portanto a fala egocêntrica desapareceria, juntamente com o egocentrismo. Neste caso, o 

fenômeno sofreria uma involução, pois iria decaindo até desaparecer.  

Diferentemente de Piaget, Vygotsky (2000) defende que a fala egocêntrica não é um 

reflexo do estado egocêntrico que caracteriza a criança de três a sete anos, mas, antes, o 

embrião da fala interior. Ele aposta na tese da transformação desta linguagem e conclui: “a 

fala egocêntrica desenvolve-se ao longo de uma curva ascendente e não descendente, segue 

uma evolução e não uma involução. Ao final transforma-se em fala interior” 

(Vygotsky:2000,166). Para ele, “A fala egocêntrica é um fenômeno de transição das funções 

interpsíquicas para as intrapsíquicas, isto é, da atividade social e coletiva da criança, para sua 
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atividade mais individualizada” (Vygotsky: 2000, p.166) Portanto, a fala egocêntrica não seria 

exatamente egocêntrica, porque não seria a expressão do pensamento egocêntrico, mas a 

gênese do pensamento verbal , que por meio das palavras, a partir das relações sociais, passa a 

existir.  

Estas reflexões são importantes para confirmar o definitivo papel da linguagem nesta 

proposta que vai sugerir o homem como sujeito de linguagem, entendendo que: 

 

    A linguagem origina-se em primeiro lugar como meio de comunicação entre a 
criança e as pessoas que a rodeiam. Só depois convertido em linguagem mental 
interna transforma-se em função mental interna e fornece os meios fundamentais 
do pensamento da criança (...) como a linguagem interior e o pensamento nascem 
do complexo de inter-relações assim estas inter-relações são também a origem dos 
processos volitivos da criança. (Vygotsky: 1988, p.114) 

 

Podemos apreender desta afirmação a importância das relações estabelecidas entre as 

crianças e o seu contexto de linguagem para a formação de seu pensamento, da própria 

linguagem e de sua relação com o mundo. Daí a importância de nos debruçarmos sobre as 

relações de linguagem que se estabelecem na escola e observarmos como as crianças estão se 

relacionando com esse contexto. 

Sobre essas relações, trazendo a discussão tematizada por uma obra literária 

poderíamos citar a proposta do Grande Irmão, no romance “1984” (Orwel:1977). Nesta obra, 

o regime totalitário do Grande Irmão propõe uma nova língua. Vejamos a fala do filólogo do 

partido: 

 

  Tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente 
em inventar palavras. Nada disso!  Estamos é destruindo palavras, as dezenas, às 
centenas, todos os dias. Estamos reduzindo a língua à expressão mais simples.(...) 
Não vês que todo objetivo da Novilíngua é estreitar a gama do pensamento? No 
fim tornaremos a crimidéia literalmente impossível porque não haverá palavras 
para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por 
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uma palavra de sentido rigidamente definido e cada significado subsidiário 
eliminado, esquecido. Já na décima primeira edição não estamos longe disso.Mas 
o processo continuará muito tempo depois de estarmos mortos. Cada ano menos e 
menos palavras, e a gama da consciência sempre um pouco menor. Naturalmente 
mesmo em nosso tempo não há motivo nem desculpa para cometer crimidéia. É 
apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. Mas no futuro não será 
preciso nem isso. A revolução se completará quando a língua for perfeita. 
(Orwel:1977.) 

 

A idéia da língua perfeita parece compactuar com a visão defendida de que 

pensamento e linguagem têm uma relação estreita. No entanto, o que ela coloca é o homem 

como objeto da língua, totalmente subordinado à imposição de uma estrutura lingüística, 

negando o movimento que as relações sociais estabelecidas provocam e os diferentes modos 

de receber o discurso do outro. 

Sobre a forma de receber o discurso do outro, Bakhtin vai se debruçar. Ele dialoga 

bastante com Vygotsky, pois também vai entender a língua como a responsável pelo processo 

de fala interior (Bakhtin:2002) e o movimento entre a realidade social e o processo de 

internalização através da linguagem resultaria na formação de sujeitos que, ao se constituírem 

como individualidades, já revelam uma realização ideológica, pois para ele, “a consciência 

individual é um fato sócio ideológico” (Bakhtin:2002:p 41) e a linguagem é o signo 

ideológico por excelência, pois ao servir a qualquer estrutura ideológica, ela penetra em todos 

os tipos de relações. Para ele:  

     

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 
trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro que a 
palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, 
mesmo daquelas que apenas despontam que ainda não tomaram forma, que ainda 
não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados (.) a 
palavra é capaz de engendrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das 
mudanças sociais.(Bakhtin:2002:p.41)  

 

Esta preocupação com a formação ideológica levou Bakhtin a fazer um estudo sobre a 

forma como os textos escritos apresentam e inserem o discurso do outro através da citação. 
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Ele faz uma interessante análise e conclui, por exemplo, que esta relação vai ocorrer em várias 

formas, a partir do contexto sócio-histórico, sendo este contexto caracterizado, sobretudo, 

pelas condições sociais e econômicas. Estabelece, então, uma cronologia na história da 

literatura, em que cada época predomina determinada forma de receber o discurso de outrem.  

Neste caso, Bakhtin vai valorizar as relações sociais, o contexto, para determinar a 

forma de se receber o discurso do outro. È um estudo interessante para nosso trabalho, que vai 

se preocupar em como as crianças dialogam com o discurso institucional nos textos, porque 

parte de dois pressupostos que compartilhamos: o discurso do outro é apreendido de 

diferentes formas; o contexto de produção é importante para esta apreensão. 

Quando dizemos que o contexto de produção é importante para a forma de organizar o 

discurso, não estamos falando em determinante, mas em uma relação. No entanto o risco de 

assumirmos uma perspectiva determinista não pode nos impedir de reconhecer a importância 

de algumas formulações teóricas que chamam a atenção para as relações de poder na 

constituição dos sujeitos a partir do discurso. A importância que Foucault, por exemplo, 

atribui à linguagem, colocando-a na dimensão do poder, é de inegável contribuição para a 

discussão. Para Fonseca (2003), a obra de Foucault tenta “produzir uma história dos 

diferentes modos de subjetivação do ser humano dentro da nossa cultura” (Fonseca: 

2003,p.21). Ele analisa os processos de subjetivação em diferentes momentos da história. 

Através das relações de poder, por via do discurso, o indivíduo se subjetiva e através do 

disciplinamento do corpo, ele se objetiva, transformando-se em objeto dócil e útil. Na análise 

da objetivação que Foucault traz a partir do disciplinamento do corpo, no século XVIII, ele 

apresenta um dado interessante que se relaciona estreitamente como a relação linguagem e 

subjetividade. Quando está analisando os processos escolares dentro da proposta de 

disciplinamento, faz um comentário sobre a forma fragmentada e disciplinar como era tratado 

o conhecimento:  
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A primeira classe comportava quatro grupos: um para os que aprendem as letras 
simples; outros para os que aprendem as letras misturadas, um terceiro para os que 
aprendem as letras abreviadas (Â,ê ...); um último para os que aprendem as letras 
duplas (ff,ss,tt,st). A segunda classe seria dividida em três grupos: Para os que 
“contam alto cada letra antes de soletrar a sílaba D.O, DO” para os que “soletram 
as sílabas mais difíceis como:bant, brand, spinx, etc.” Cada patamar da 
combinatória dos elementos deve-se inserir numa grande série que é ao mesmo 
tempo uma marcha natural do espírito e um código para os processos educativos 
(Foucault, 1987, p. 135) 

 

Chama a atenção o nível de detalhamento a que Foucault chega para mostrar tal 

processo de disciplinamento do corpo a partir da relação com o conhecimento e chama a 

atenção que a proposta analisada seja muitas vezes desejada (talvez não tão fragmentada) por 

educadores atuais sob o argumento de que a criança aprende desta forma. Não duvidamos que 

as crianças se alfabetizam desta forma, mas o que está em jogo quando tratamos a relação 

com o conhecimento, neste caso específico com o processo de alfabetização, não é apenas o 

que se aprende e como ela reage diante do que se aprende, é também como esta forma de 

aprender a constitui como sujeito, pois um certo modo de se relacionar com a aprendizagem 

da língua sugere um certo modo de se relacionar com a língua e com mundo. 

É importante a contribuição de Foucault para discutirmos a relação entre linguagem e 

subjetividade porque ele atenta para a dimensão do poder nessas relações. Acreditamos na 

resistência do sujeito, mas para admitirmos um sujeito que resiste, é necessário primeiramente 

admitirmos e compreendermos estas relações de poder que permeiam as relações de 

linguagem. 

A noção de poder no discurso é importante para compreendermos as relações de 

linguagem que se passam na escola, tendo o cuidado de não darmos ênfase a uma noção 

constitutiva do discurso onde o sujeito não encontra espaços de subversão, negando dessa 
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forma a relação e o papel do sujeito nessa construção. Fairclough (2001), discutindo a relação 

entre discurso e mudança social, reconhece a contribuição de Foucault, mas alerta que:  

                           É importante que a relação entre discurso e mudança social seja considerada como 
dialética para evitar os erros de ênfase indevida; de um lado, na determinação social 
do discurso, e de outro, na construção do social no discurso. No primeiro caso, o 
discurso é mero reflexo da realidade social, mais aprofundada; no último, o discurso 
é representado idealizadamente como fonte do social.(Fairclough:2001,p.92) 

 

 Portanto, sem negar as relações de poder que envolvem as relações de linguagem, ele 

alerta para o perigo de se prender em visões unilaterais. Para esclarecer melhor a questão, ele 

traz um exemplo das relações educacionais: 

 

            A prática discursiva é constitutiva tanto de maneira convencional como criativa: 
contribui para reproduzir a sociedade (identidades sociais, relações sociais, sistemas 
de conhecimento e crenças) ,mas também contribui para tansformá-la. Por exemplo, 
as identidades de professores e alunos e as relações entre elas, que estão no centro de 
um sistema de educação, dependem da consistência e da durabilidade de padrões de 
fala no interior e no exterior dessas relações para sua reprodução, porém, elas estão 
abertas a transformações que podem originar-se parcialmente no discurso; na sala de 
aula, no parquinho, na sala dos professores, no debate educacional e assim por 
diante. (Fairclough:2001,p.92) 

 

 

           Desta forma, ele assume a possibilidade dos espaços de criação, subversão e 

transformação de realidades através das mesmas relações de linguagem que tendem a 

reproduzir estas realidades, e portanto oferece espaço para o sujeito. 

Para encerrar a discussão sobre a relação entre linguagem e subjetividade no    

contexto do diálogo com as vozes institucionais, trazemos a discussão para uma questão 

importante que é a afetividade. Góes (1992) lembra que a intersubjetividade não é o plano do 

outro, mas o da relação com o outro e Molon (2003), baseada em Pino, diz que a 

intersubjetividade é o lugar do confronto dos mundos de significação privados. Parece óbvia a 

afirmação, mas é pertinente trazê-la para lembrar que nesse mundo de significações entra a 

relação afetiva. O que representa para mim o outro, o conhecimento, a linguagem? Como a 
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linguagem entra em meus desejos, meus ódios e minhas significações? São questões a serem 

consideradas ao nos preocuparmos com a constituição dos sujeitos nas relações de linguagem. 

A relação com a linguagem é uma relação afetiva em si e envolve outras relações da mesma 

natureza. A relação que as crianças estabelecem com a escola, como elas a representam, como 

a significam é importante para a forma como dialogam com suas vozes e se constituem a 

partir desse diálogo. 

Seria possível agora respondermos à questão colocada sobre as afirmações de 

Riobaldo, ou seja: a possibilidade do Sou nascido diferente e do Sou é eu mesmo, ou 

responder nossa questão mesma que motivou a reflexão: Como a linguagem atua na 

constituição da subjetividade? 

Não temos dúvidas sobre as singularidades dos sujeitos, mas seria mais apropriado 

dizer que sou constituído diferente, não negando que ao me constituir, um certo eu, não 

original, mas longínquo e sempre renovado, emerge. Portanto, eu posso ser eu mesmo, desde 

que considere esse eu como uma construção. E a linguagem exerce papel importante nessa 

construção, não só porque mantém relação direta com o pensamento, mas porque é a 

mediadora das relações sociais e políticas e exerce poder ideológico nas relações. Poder 

ideológico possível de ser discutido, uma vez que somos sujeitos de linguagem e não reféns 

da linguagem.  
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2.2. CONCEPÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO  

 

Como vimos anteriormente, há uma relação direta entre argumentação e democracia, 

pois na democracia o sujeito tem a oportunidade de participar do debate e construir realidades.  

Para Citelle (2000, p.7), é a partir da democracia grega que se instaura a preocupação com o 

domínio da expressão, pois “tendo de expor publicamente suas idéias, ao homem grego cabia 

manejar com habilidade as formas de argumentação”.  Neste momento (século IVa.C), a 

argumentação assume um caráter retórico3, pois o importante não é o que se diz, mas o modo 

eficiente como se diz. É nesse contexto que se estabelece o confronto Platão versus sofistas, 

em que o primeiro acusava os segundos de serem falsos educadores por se preocuparem 

apenas com o convencer através da eficiência do discurso, sem considerarem a busca pela 

verdade. Na sociedade contemporânea, temos o mesmo quadro quanto à problemática 

argumentativa, pois encontramos características sofismáticas em várias instituições sociais. 

Estas instituições são muito hábeis em identificar seus auditórios (premissa importante na 

argumentação), mas tentam muitas vezes convencer esses auditórios por meio de seduções, e 

não têm sempre compromisso com uma construção coletiva, e nem poderia ser diferente, 

considerando as características de algumas instituições, como a publicidade, por exemplo, que 

tem como único objetivo convencer o mercado seja qual for o produto. 

Nesse confronto entre argumentar para simplesmente convencer e argumentar para 

buscar uma verdade, ou construir uma realidade, acreditamos que o primeiro passo seria 

considerar que apesar de reconhecer a argumentação como ação discursiva que tem como 

objetivo convencer, a recíproca não é verdadeira e todas as formas de convencer não se 

constituem como argumentação, mesmo que se apresentem lingüisticamente. Breton (1999) 

estabelece como formas de convencer: a manipulação, a sedução, a propaganda, a 

                                                
3 Não entendemos retórica a partir do conceito desenvolvido nos séculos XVIII e XIX, como sinônimo de 
embelezamento do texto, mas como a organização do discurso de forma a convencer o interlocutor 
(Citelle:2000) 
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demonstração e a argumentação. No entanto, lembra que é uma separação teórica difícil de se 

concretizar. Para ele, a argumentação incorpora, por exemplo, a sedução e a demonstração, 

mas alerta que: “são argumentação se ficarem periféricas como apoio ilustrativo de um 

argumento, mas sairão do quadro argumentativo se constituírem o único meio de transporte da 

opinião.” (Breton: 1999, p.50). Com outro enfoque, baseada em Ducrot, Koch (2002) 

apresenta o conceito de argumentatividade, que seria inscrição da argumentação em qualquer 

ato lingüístico, pois: 

 

                               Como ser dotado de raciocínio e vontade, o homem constantemente avalia, julga,                           
critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso (ação 
verbal dotada de intencionalidade), tenta influir sobre o comportamento do outro 
ou fazer com que compartilhe determinadas de suas opiniões. É por essa razão que 
se pode afirmar que o ato de argumentar,  isto é, de orientar o discurso no sentido 
de determinadas conclusões, constitui o ato lingüístico fundamental pois a todo e 
qualquer discurso subjaz uma ideologia, na acepção mais ampla do termo. (Koch, 
2002, p.17)  

 

 É muito interessante a observação do ponto de vista da concepção de língua, pois atenta 

para a intencionalidade da língua, para as sutilezas ideológicas do discurso. No entanto, 

amplia a argumentação para toda a fala que oriente o discurso a conclusões. Não há aqui de 

nossa parte uma discordância com relação ao fato de a argumentação estar implícita em 

nossos discursos. Discordamos da colocação de que possamos considerar argumentação 

qualquer fala direcionada para convencer.  

 Discutindo a forma como a escola deve trabalhar os modelos de gêneros, Schneuwly e 

Dolz (2004) propõem que, por exemplo, o gênero debate, a partir do modelo televisivo, se 

constitui não como uma busca pela resposta de questões, mas como uma construção baseada 

na intenção de destruir o adversário, utilizando na maioria das vezes recursos como a 

teatralização, verbalização de insultos, ridicularização do adversário, etc. Essa variação do 

gênero, debate televisivo, nos colocaria as seguintes questões: 

           Não se ensinaria por meio dele uma visão da argumentação como embate em que: 
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a questão da: verdade tenderia a desaparecer? Em que a possibilidade de aprender e de enriquecer com 
o outro é negada? Em que os sutis mecanismos que movimentam cada um, em função das 
transformações das significações de sua própria fala, graças a integração da fala dos outros, quase não 
são perceptíveis? Em que domina a visão da argumentação como pura técnica retórica? ( Schneuwly e 
Dolz: 2004, p.84)   

 

Portanto, o debate televisivo, na forma como é colocado, nos leva a concluir por 

negação o que entendemos por argumentação, ou seja, tudo o que é negado neste tipo de 

debate é o que desejamos para uma proposta argumentativa. Para eles, essa variação do debate 

só deve ser trazida para a escola na mediada que mostra como a sociedade muitas vezes o 

utiliza, oportunizando ao aluno identificar esses mecanismos: uma espécie de contra-modelo.  

O gênero debate, assim como outros gêneros da ordem do argumentar, deveria 

favorecer a emergência da argumentação, mas muitas vezes trabalha com a perspectiva do 

convencimento sem apresentar consistência argumentativa. Como vimos, a argumentação 

pode estar presente no discurso independente do gênero, no entanto, nem todos os discursos 

direcionados para convencer podem ser considerados argumentativos. A sedução, por 

exemplo, um poderoso recurso utilizado pela publicidade, pode ser parte de um processo 

argumentativo como foi visto em Breton, mas não como um todo argumentativo. Para 

exemplificar o poder da sedução, ele relata o caso de uma história grega em que :  

 

O defensor de uma mulher muito bela, mas cruel assassina de seu marido, na falta 
de argumento para convencer os juízes, desamarrou o vestido da acusada para 
deixá-la aparecer em toda a sua nudez. À sua pergunta: “os senhores podem 
condenar uma mulher tão bela?”, o júri respondeu não.(...) podemos rir do júri 
grego devido à idéia que temos de justiça, mas deveríamos rir menos ao diante do 
pensamento que compramos em massa produtos sob o pretexto que a eles foram 
amalgamados seqüências eróticas (Breton:1999,p.50-51)  
 
 

          Breton está falando de sedução, fazendo uma distinção entre argumento e sedução pura, 

o que podemos comparar com o debate televisivo citado por Schneuwly e Dolz , onde as 

formas de convencimento se configuram em torno de vários recursos que não se constituem 

como argumento.  
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Além de considerarmos que todo recurso utilizado para convencer não se constitui 

como argumento, também podemos dizer que a argumentação, apesar de estar presente em 

vários gêneros e em várias situações de linguagem, apresenta-se de forma predominante em 

alguns gêneros. Dolz e Schneuwly (2004), ao tentarem formular uma proposta para o trabalho 

com gêneros na escola, organizam os gêneros em cinco agrupamentos4, a saber, ordem do: 

narrar, relatar, expor, descrever ações e argumentar. No agrupamento da ordem do 

argumentar, se encaixam vários gêneros, como carta de reclamação, carta de leitor, 

assembléia, texto de opinião e outros. Tal proposta deixa claro que em alguns gêneros 

predomina a ação discursiva de argumentar, apesar de não negar a presença da argumentação 

em gêneros de outros agrupamentos. Podemos encontrar seqüência argumentativa, por 

exemplo, em gêneros da ordem do narrar, em que personagens defendem pontos de vista, ou 

mesmo o próprio narrador, apesar da predominância do texto não ser argumentativa. Esse 

agrupamento proposto pelos autores é importante se quisermos considerar o trabalho com 

gêneros a partir do seu funcionamento discursivo, no caso da argumentação, se quisermos 

entender a argumentação como ação discursiva funcionando nos gêneros.  

Partindo do pressuposto de que existem gêneros predominantemente argumentativos, 

tomamos como referência a proposta de seqüência argumentativa apresentada por Bronckart 

(2003), que propõe a seqüência em quatro fases: fase das premissas, em que se propõem os 

dados iniciais para que seja inferida uma tese ou ponto de vista; a fase dos argumentos, em 

que são inseridos elementos que orientam o discurso para a conclusão, fortalecendo o ponto 

de vista; a fase de contra-argumentos, que apresenta as restrições com relação ao ponto de 

vista defendido e as refutações a essas restrições, e a fase da conclusão ou nova tese, que é a 

                                                
4Eles agrupam os gêneros conforme: os domínios sociais de comunicação, os aspectos tipológicos e a 
capacidade de linguagem dominante. Ex: ordem do argumentar: domínio social de comunicação: discussão de 
problemas sociais controversos; aspecto tipológico: argumentar; capacidade de linguagem dominante: 
sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição (ex: textos de opinião, diálogo argumentativo, carta 
ao leitor, carta de reclamação, discurso de defesa, assembléia). 
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reafirmação do ponto de vista assumido a partir dos efeitos de argumentos e contra-

argumentos. No entanto, Bronckart (2003) não propõe que todas as fases necessariamente 

apareçam explicitamente. Ele aponta possibilidades. Um texto para constituir-se 

argumentativo não teria necessariamente uma estrutura fixa, pois o processo de construção do 

texto é uma atividade social, cultural, que ocorre a partir de várias relações de linguagem e o 

contexto de produção é que vai determinar a estrutura da argumentação. Estudos como o de 

Rosemblat (2000) e Leal (2004) 5revelam que o contexto de produção é fundamental para 

determinar a forma como as crianças inserem a argumentação no texto.  

Bronckart (2003) trabalha com o conceito de nova tese porque supõe uma tese anterior 

que fica implícita na apresentação da seqüência, o que confere a esta seqüência uma visão 

dialética da argumentação. Entendemos que essa tese anterior pode ser modificada ou 

confirmada através de efeitos do diálogo que se estabelecem entre argumentos contra-

argumentos e refutações e que o ponto de vista pode aparecer explícito. Desta forma, 

podemos utilizar a seguinte seqüência básica de argumentação: ponto de vista, justificativas, 

contra argumentos, conclusão, sem, no entanto, considerá-la como requisito para o texto ser 

considerado argumentativo. Em pesquisa com textos argumentativos na fase de alfabetização, 

Souza (2003:175) conclui que: “a produção dos textos de opinião parece não ter uma 

evolução linear, em que passa por todas as categorias, ou que uma seja requisito para outras”. 

Esse fato não invalida nem descaracteriza o texto argumentativo e é nesta perspectiva que 

pretendemos caracterizar o texto argumentativo no nosso trabalho, ou seja, dentro de uma 

seqüência de referência, mas sem limitar o conceito de texto argumentativo a essa estrutura. 

Acreditamos que o contexto de produção é determinante na constituição do texto e nas 

escolhas do produtor. Nosso trabalho vai lidar com as vozes do contexto institucional no texto 

das crianças e parte da hipótese de possível homogeneização de discursos a partir dessas 

                                                
5Estes estudos estão explicitados na seção 2.4 e 2.5 respectivamente 
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vozes, mas também considera um possível esforço das crianças para se opor á essas vozes. 

Dentro desse possível esforço, um conceito importante a se considerar é o de justificação da 

justificação.  

Segundo Leal (2004), “dentre os diferentes modelos de textos, são citados aqueles que 

quando justificam um ponto de vista, os redatores fortalecem a justificativa inicial, 

apresentando a justificativa da justificativa. Nessa abordagem a justificação pode 

desempenhar o papel de garantir a aceitabilidade da justificativa” (Leal: 2004, p.8). Essa é 

uma categoria que parece ser necessária quando queremos estudar a mobilização 

argumentativa em função da pressão do contexto institucional, pois pressupomos que quanto 

maior a necessidade de fortalecer um ponto de vista, em função do contexto, mais a 

justificativa da justificativa deverá aparecer. Leal (2004) mostra, ainda, que a justificativa da 

justificativa poderá aparecer de duas formas: aceitação da premissa e relevância da premissa 

para o ponto de vista. 

Portanto, vários tipos de seqüência argumentativa podem surgir nos contextos de 

produção. Não limitamos a argumentação a uma estrutura textual específica, como também 

não a entendemos como atividade que tem como objetivo apenas convencer. Nosso trabalho, 

que lida com o comportamento lingüístico a partir da convivência com outras vozes, exige um 

olhar mais amplo sobre a argumentação. Se, como atividade lingüística, a argumentação tem 

como objetivo convencer, como atividade social, ela deve mediar o debate, é o lugar 

lingüístico da mediação de idéias. Para Navega (2005), desde os diálogos socráticos, a 

argumentação exerce a função de enriquecer o conhecimento, pois a partir da interação de 

idéias em conflito, surge sempre a convergência para um ponto superior que leva a enriquecer 

o conhecimento de ambas as partes, independentemente de quem ganha, ou de quem perde. A 

argumentação assume então a função de articular as vozes dos discursos, com o fim de 

responder a uma questão, como colocam Schneuwly e Dolz nas questões já citadas sobre a 
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forma de organizar o debate.  

Os autores referem-se, neste caso específico, ao gênero debate oral. No entanto, são 

questões importantes que poderíamos tomar para qualquer situação de argumentação. Mesmo 

na suposta solidão do texto escrito, acreditamos que o debate ocorre. Sautcht (2003) afirma 

que na produção de textos, o escritor se transforma em duas figuras, aquele que lê e aquele 

que escreve, estabelecendo, portanto, um debate consigo mesmo. Podemos dizer que este 

debate interno, por via da escrita, pode levar a reformulação dos próprios pontos de vista e 

que a argumentação oferece oportunidades de reconstrução de pontos de vista e de ampliação 

de conhecimento, tanto na interação explícita com outras vozes, como a partir da dialogia6 

inerente a qualquer enunciado. 

Tentamos agora concluir o diálogo que estabelecemos com os diversos autores sobre a 

concepção de argumentação. Poderíamos então definir argumentação como uma ação que do 

ponto de vista lingüístico tem como objetivo convencer o outro ou a nós mesmos a partir de 

uma situação de confronto de idéias e, do ponto de vista social, tem como objetivo construir 

concepções e realidades (separação apenas teórica, pois entendemos a própria linguagem 

como social).  

Propomos uma concepção que nem prenda a argumentação a um modelo, visto que ela 

está presente em várias formas de manifestar o discurso, nem a vincule a qualquer tentativa de 

convencer, pois nem toda forma de convencer se constitui em argumentação.Enfatizamos 

desta forma a importância da argumentação como ato político e necessário em todas as 

instâncias sociais se quisermos construir um mundo compartilhado. 

No próximo capítulo, nos deteremos ainda na questão da argumentação, porém 

enfocando o movimento de vozes que compõem o discurso.  

 

                                                
6 Sobre a concepção de dialogia ver item 2.3 da Fundamentação (polifonia e argumentação) 
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2.3. POLIFONIA  

 

 Nosso trabalho assume uma concepção de língua como interação, “como enunciação, 

discurso, não apenas como comunicação, que, portanto, inclui as relações da língua com 

aqueles que a utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e 

históricas” (Soares: 2004, p.59). Nessa perspectiva interacionista de língua podemos dialogar 

com Bakhtin (2000). Ele parte do pressuposto que todo enunciado traz um diálogo com vários 

outros enunciados, visto que a linguagem se constitui a partir das relações sociais. Para ele, 

todo enunciado é novo, pois é um ato de criação, mas não totalmente, pois tudo o que se cria, 

é criado a partir de algo. O autor do enunciado não seria o único responsável pois este 

pertenceria também a todos cujas vozes se fazem falar. Nesse sentido, os enunciados se 

constituem a partir de um diálogo com enunciados anteriores, caracterizando-se como 

dialógicos. Bakhtin também situa o processo dialógico no contexto de enunciação, pois “a 

relação com o sentido é sempre dialógica, o ato de compreensão já é dialógico” (Bakhtin: 

2000,p.350). Outro diálogo estabelecido seria com enunciados que compartilham 

significados. Para ele:  

 
                               Dois enunciados separados um do outro no espaço e no tempo e que nada sabem 

um do outro, revelam-se em relação dialógica mediante uma confrontação de 
sentido desde que haja alguma convergência do sentido (ainda que seja algo 
insignificante em comum no tema, no ponto de vista etc). (Bakhtin:2000,p.354).  

 

Esse princípio dialógico é o ponto de partida para se considerar que várias vozes se 

inserem nos discursos, estabelecendo a polifonia. Para Bronckart : 

 
                               considera-se um texto polifônico quando nele se fazem ouvir várias vozes distintas, 

podendo tratar-se de várias vozes do mesmo estatuto (diferentes vozes sociais ou 
diferentes vozes de personagens) ou de combinações de vozes de estatuto 
diferentes (voz do autor, voz de um personagem, voz social, etc.). Portanto, podem 
existir múltiplas formas de combinações polifônicas. (2003, p329) 
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 Para Bakhtin (2000), “em cada palavra há vozes que podem ser infinitamente 

longínquas, anônimas, quase despersonalizadas (a voz dos matizes, lexicais, dos estilos etc) 

inapreensíveis, e vozes próximas, que soam simultaneamente.” (Bakhtin: 2000, p.353) 

Aprofundando esse segundo tipo de vozes, Bronckart (2003) classifica-as em três 

tipos: vozes sociais, vozes dos personagens e vozes do autor. As vozes sociais são aquelas que 

aparecem no texto oriundas de instituições, personagens ou grupos externos ao texto. São 

instâncias externas que entram eventualmente para fazer alguma avaliação sobre o conteúdo. 

As personagens e instituições que entram no texto como argumento de autoridade, por 

exemplo, se constituem em vozes sociais. Já as vozes dos personagens se referem à vozes de 

seres humanos ou entidades humanizadas que estão envolvidos no texto, como o caso de 

personagens de narrativas ou interlocutores de uma entrevista ou diálogo. A voz do autor é a 

voz que surge diretamente do escritor, é uma avaliação assumida pelo próprio autor sobre o 

que é enunciado.  

Em alguns casos, o autor atribui vozes explicitamente a alguém ou a alguma 

instituição, como no argumento por autoridade ou mesmo quando citamos pessoas ou 

instituições para discordar delas. Já em outros casos, a origem de algumas vozes não é 

explicitada pelo autor, mas podemos identificá-las e fazer inferências sobre sua origem.                                                                                            

Para facilitar a identificação dessas vozes, Koch (1992) aponta algumas marcas que 

indicam a presença da polifonia no texto: 1) os operadores que contrapõem argumentos, 2) a 

utilização do verbo no futuro do pretérito, 3) os marcadores de pressuposição, 4) a ironia, 5) 

o discurso indireto livre.  

A seguir explicitamos como cada uma dessas marcas aparece no texto:  

1- Os operadores que contrapõem argumentos - Os operadores são palavras que entram na 

frase para estabelecer relações e são muito importantes para definir o significado do 

enunciado, pois ligam orações estabelecendo relações de causa, conclusão, comparação, 
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explicação, contraposição etc. No caso dos operadores de contraposição, são usados para 

costurar a frase de forma a orientar o discurso para conclusões contrárias (porém, contudo, 

todavia etc): neste caso, os operadores indicam a oposição e portanto outra voz. Ex: no 

enunciado, “O cidadão precisa se defender de possíveis assaltos contudo usar armas pode ser 

perigoso para o próprio usuário”. O operador contudo revela o pressuposto de uma voz social 

que acredita que usar armas é importante, mas não é necessariamente a voz do autor.  

2-A utilização do verbo no futuro do pretérito - A polifonia ocorre neste caso pelo 

afastamento do autor com relação ao enunciado. O futuro do pretérito expressa um fato futuro 

tomado em relação a um fato passado. Portanto, indica que algo poderia ter acontecido em um 

futuro que se tornou presente. (você disse que estaria aqui no meu aniversário). A 

possibilidade de um fato não acontecido é que parece imprimir ao futuro do pretérito, em 

alguns casos, o afastamento do autor com relação ao enunciado, pois eu não digo o que 

aconteceu ou acontecerá. Eu digo o que é possível acontecer a partir de outra voz que o diz. 

Este recurso um pouco mais sofisticado afasta o autor do enunciado atribuindo-o a outra voz. 

Ex: “O cidadão estaria se defendendo da violência urbana”, o verbo estaria revela que quem 

diz que o cidadão se defende com armas, é outra voz, e não a do autor.  

3-Os marcadores de pressuposição - A pressuposição é uma afirmação implícita que está 

por traz do que foi dito de forma explícita no texto, por isso indica uma voz compartilhada 

com o interlocutor. Se dizemos por exemplo: “O uso de armas pelos cidadãos na cidade x não 

diminuiu os assaltos”, a pressuposição de que na cidade x já acontecia assaltos é 

compartilhada com um interlocutor. Tomemos agora o exemplo da própria autora: no 

enunciado “Mariana continua linda”, a idéia pressuposta de que Mariana já era linda é 

compartilhada pelo menos com um interlocutor.  

4-A ironia - A ironia é um recurso lingüístico utilizado para criticar ou satirizar algo. 

Consiste em dizer expressões ou palavras que trazem em seu conteúdo algo oposto ou diverso 
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do que se pretende dizer e, portanto, trabalha com a idéia de oposição, pois a afirmação que se 

apresenta na superfície do texto significa a própria negação. Ex “Vamos todos usar armas! E 

torcer para não ser mais um número do índice de violência”. Quem diz para que todos usem 

armas não é o autor, mas outra voz que por via da ironia ele pretende combater. 

5-O discurso indireto livre - O discurso indireto livre é uma categoria narrativa em que o 

discurso das personagens entra na narrativa pela própria voz do autor. Mas não entra de forma 

indireta na seqüência narrativa, mas como seqüência de fala onde: “os segmentos do discurso 

interativo são inseridos no discurso principal, com ausência de qualquer marca de delimitação 

ou de subordinação.” (Bronckart: 2003, p.209). Vejamos um exemplo do romance brasileiro: 

“Quando o povo soube da entrega da Bom Jesus, ficou com mais medo. Saía gente para 

Goiana, para o Gramame. Melhor a febre, a sezão, a fome canina que agüentar a esteia da 

usina nas mãos do Dr.Luiz” (Rego: 1982,p233-234). Mas Bahktin (2002) lembra que para 

ocorrer o discurso indireto livre é necessário haver autonomia, posicionamento do autor com 

relação aos personagens. Ele diz que tanto La Fontaine utiliza o discurso Indireto livre se 

identificando com as personagens, como La Brueyre utiliza o discurso indireto livre para 

satirizar os personagens, não se identificando com elas. Talvez nesse aspecto se intensifique a 

polifonia. No trecho acima, do romance Usina, observamos que a voz expressa através do 

discurso grifado por nós é á voz do povo trabalhador da Usina. Mas a compreensão completa 

da obra nos diz que o autor se identifica com esse discurso. Neste caso, através da voz dos 

personagens o autor insere sua própria voz. Em outro caso, o autor utiliza a voz dos 

personagens para contrapor-se ao discurso, mas em ambos os casos há uma segunda voz. 

Podemos acrescentar também como marca de polifonia o uso de citação indicada por 

aspas, em alguns casos, e, em outros, o isolamento de expressões através da aspas indicando 

que há uma concepção sobre a expressão que não é necessariamente a aceita pelo autor. 

Assim como o verbo no futuro do pretérito, este recurso indica um afastamento do autor com 
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relação à expressão. A aspa isola a expressão ou a frase remetendo-a para outra voz. Vejamos 

a descrição que um padre faz do beato José Guedes no século XIX, em Pernambuco: (Não é 

alvo mas moreno. Filho de Nazaré, localidade não distante do Bom Jardim, “mais ou menos 

60 anos, sendo pai de dez filhos”. Havia nove ou dez anos adoecera de “cruel enfermidade” e 

“bastante torturado”, recorrera a Deus..). Observamos que quando não quer assumir a 

responsabilidade pelo dito, atribuindo-o a outra voz, provavelmente a do próprio personagem 

que está sendo descrito, o autor utiliza a aspa e se afasta do enunciado. Neste caso, o autor 

utiliza aspas sem identificar a voz que fala. No caso da citação, as aspas atribuem o enunciado 

a uma voz cujo enunciador é declarado pelo autor do texto. 

Em outro trabalho, Koch (2002) também estabelece a negação e o argumento por 

autoridade como marca de polifonia. Para ela: “toda negação pressupõe um enunciado 

afirmativo de outro enunciador” (Koch: 2002. p.145).  

Quanto ao argumento por autoridade, é o “que utiliza os atos ou julgamentos de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova, em favor de uma tese” (Koch: 2002, 

p.146). 

Baseada em Ducrot, ela subdivide o argumento por autoridade em: Autoridade 

polifônica e raciocínio por autoridade. Nesse último, o enunciador utiliza a voz da 

autoridade para se fortalecer, assumindo o ponto de vista colocado. No caso da autoridade 

polifônica, a voz do outro é apresentada pelo enunciador mantendo certa distância. Não é 

colocado como verdade ou falsidade, o enunciador não assume a responsabilidade pelo dito.  

Já Breton (1999) divide o argumento por autoridade em: delegação de saber, 

autoridade e confiança, competência, experiência e argumento de testemunho. No entanto, 

ele alerta para o limite entre o argumento pela autoridade e o poder. Para ele: “estamos nas 

fronteiras daquilo que a argumentação busca evitar, “acredito no que ele diz por que é ele 

quem o diz” é um esquema que está sempre no fio da navalha.” (Breton: 1999, p.78). Com 
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essa observação, Breton não pretende anular a importância do argumento pela autoridade, 

mas, ao contrário, propor a utilização deste dentro de um debate. Acredito que esse é um 

aspecto importante quando estamos tratando de contexto institucional e argumentação, pois 

nestas relações estão claras as relações de poder. 

Para categorizar as avaliações que as vozes inserem no texto, Bronckart propõe os 

tipos de modalizações. Para ele, “as modalizações têm como finalidade geral traduzir, a partir 

de qualquer voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações formulados a respeito de 

alguns elementos do conteúdo temático.” (Bronckart: 2003 p.330). Ele apresenta quatro tipos 

de modalizações: modalização deôntica, que traz a avaliação baseada em valores do mundo 

social; modalização lógica, que traz uma avaliação baseada no mundo objetivo, é uma 

afirmação ou negação baseada em uma realidade; modalização apreciativa, que traz uma 

avaliação baseada no mundo subjetivo, valores pessoais; modalização pragmática , que traz a 

avaliação atribuindo a sua responsabilidade a entidades discursivas. A caracterização das 

modalizações é importante, pois contribui para identificar a origem das vozes inseridas no 

discurso. 

Algumas marcas da polifonia no texto expostas acima nos remetem a um conceito 

importante no campo da argumentação, que é o conceito de contra-argumentação. No 

processo de argumentação, o contra-argumento é o elemento de antecipação de um possível 

argumento do outro ponto de vista. Baseada em Eemeren e Grootendorst, Silva (2002) 

afirmam que: “é no uso de tais operações que se estabelece, no diálogo, a presença da 

divergência como elemento que imprime na argumentação o caráter dialético próprio das 

situações discursivas” (Silva:2002,p.6).Nesse sentido, a contra-argumentação não se 

configura como um simples elemento retórico, que entra na estrutura do texto para conferir 

respeito ao argumento (Koch: 1992), mas como um momento importante no processo 

dialético da argumentação.  
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Leitão e Almeida (2000) reforçam a importância da contra-argumentação nessa 

perspectiva de diálogo. Preocupadas com essa dimensão dialógica da argumentação, elas 

analisam textos argumentativos escritos por crianças de segunda, quarta e sétima séries com o 

objetivo de investigar em que medida as crianças de várias idades e escolarização inserem 

contra-argumentos nos textos escritos. Elas observam que apenas 27% das crianças de 

segunda série inserem contra-argumentos nos textos enquanto que as crianças maiores 

apresentam uma incidência bem maior. Apesar de classificar esse percentual como ocasional, 

elas questionam a afirmação de (1996), de que as crianças não argumentam antes de 12 anos 

por não apresentarem o desenvolvimento sócio-cognitivo necessário e sugerem que o 

comando durante a produção argumentativa pode ser fator importante a se considerar, pois 

tanto as crianças maiores apresentaram textos sem contra-argumentos, como as menores 

apresentam textos com contra-argumentos e há variações conforme o comando da atividade. 

Coirier e Golder (1993) classificam o processo de aquisição da argumentação em três 

etapas: pré argumentação, argumentação mínima e argumentação elaborada. O último 

estágio, o da argumentação elaborada, se diferencia, sobretudo, pela presença da contra 

argumentação, que não aparece nas fases anteriores. Como os dados de suas pesquisas 

indicam uma alta incidência dessa última forma de argumentação nas crianças com mais de 

12 anos, eles atribuem essa diferença ao desenvolvimento cognitivo característico das 

crianças desta fase. 

A idéia de que apenas as crianças nesta idade apresentam capacidade para utilizar a 

contra-argumentação encontra respaldo na teoria piagetiana. Nas fases de desenvolvimento 

descritas por Piaget, aproximadamente aos doze anos a criança entra no período operacional 

formal e, para ele, “as operações formais fornecem ao pensamento um novo poder que 

consiste em destacá-lo do real permitindo-lhe assim construir a seu modo reflexões e teorias” 

(Piaget:1984,p.60). Esse novo poder levaria a criança a desenvolver a capacidade de sair de 
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sua realidade e representar a realidade do outro e isso permitiria antecipar o ponto de vista do 

outro. Perelman (2001), a partir de estudos, salienta que um dos problemas apresentados pelas 

crianças na produção de textos argumentativos é exatamente a capacidade de antecipar o 

pensamento do outro para elaborar a contra-argumentação, por isso ela sugere o debate oral 

como forma de contribuir com esta dificuldade. 

Não duvidamos que as crianças possam apresentar dificuldades em inserir a contra-

argumentação se elas não têm um interlocutor definido, mas no caso seria o contexto de 

produção que imporia a dificuldade e não a incapacidade da criança. Talvez a palavra 

dificuldade nem seja a mais adequada, pois em alguns casos poderíamos entender a ausência 

da contra-argumentação como uma adequação do texto ao contexto. Mesmo porque 

entendemos que a contra-argumentação não é pré-requisito para compor o texto 

argumentativo, pois o contexto de produção pode determinar se o escritor utiliza ou não este 

recurso, que pode inclusive estar implícito. Estudos realizados por Souza (2004), com 

crianças de seis e sete anos, Leal (2004), com crianças de aproximadamente 8 a 10 anos, e 

Rosemblat (2000), com crianças de oito anos, revelam que já nessa fase as crianças são 

capazes de inserir a contra-argumentação na produção de textos. Não concordamos, portanto, 

com a posição de que somente no período operacional formal a criança conseguiria 

argumentar por ter que sair de seu ponto de vista para argumentar pelo seu interlocutor. 

Concluindo o diálogo entre polifonia e argumentação, diríamos que várias marcas 

podem indicar a presença da polifonia nos textos, seja de forma explicita ou não, já que os 

enunciados se constituem a partir do diálogo com outros enunciados. Essas marcas, algumas 

específicas de textos argumentativos, nos ajudarão a identificar as vozes que se inserem nos 

textos das crianças e caracterizar o tipo de diálogo que elas estão estabelecendo com essas 

vozes. No próximo capítulo veremos alguns aspectos relativos à produção de textos na escola, 

enfocando a produção de textos da ordem do argumentar. 
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2.4. PRODUÇÃO DE TEXTOS E ARGUMENTAÇÃO 

 

            O tema a produção de textos na escola, nas últimas décadas, ocupou lugar de destaque 

nas discussões sobre o ensino da língua no Brasil. Esse destaque deve-se tanto aos resultados 

de avaliações que revelavam a dificuldade dos alunos na produção de textos, como da adoção 

de uma concepção de língua como interação que se coloca a partir da influência de Bahktin. 

Para Bakhtin (2000), a língua funciona na e para a interação e se organiza em gêneros que são 

formas relativamente estáveis e historicamente construídas de organizar o discurso conforme 

a situação de linguagem. Partindo desta perspectiva, a escola passaria a considerar a 

diversidade de gêneros no trabalho com produção de textos.  

Apesar do diferencial que esta nova concepção acrescentou ao trabalho com textos, a 

escola tem muitas vezes direcionado o trabalho, fazendo um esforço para contemplar os 

diversos gêneros textuais, mas sem conseguir tratar esses gêneros como instrumento de 

interação e ao mesmo tempo de aprendizagem. Os alunos são levados, muitas vezes, a 

produzir textos sem ter interlocutor nem intenções definidas (Andrade e Silva: 2004) e 

enfrentam dificuldades na produção de textos por ser o contexto de produção inadequado. 

Nesse trabalho, vamos abordar os textos argumentativos, enfocando a questão da produção de 

textos na escola, pois o domínio dos gêneros pelas crianças e a forma como elas se relacionam 

com a escrita interferem nas suas produções. Geraldi (1996) lembra que para se produzir um 

texto é preciso que se tenha o que dizer, para quem dizer, e porque dizer. Quando esses 

elementos não são contemplados na situação de produção de texto, há um comprometimento 

na produção que muitas vezes é interpretado como uma limitação das crianças. Portanto, o 

que parece ser uma limitação do produtor, é possível que seja uma adaptação ao contexto.  

Leal e Morais (2006), ao analisar a prática de onze professoras de 2a a 4a séries do 

Ensino Fundamental de quatro escolas, em atividades de produção de textos, categorizam 
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quatro tipos de atividade com relação aos gêneros: “aquelas em que a professora solicitava a 

escrita de um “texto / textozinho”; aquelas em que se solicitava a produção de um “tipo 

textual”; aquelas em que se propunha a escrita de uma “história”; e aquelas em que 

explicitamente solicitou-se a escrita de um gênero.” (Leal e Morais:2006,p.4). Os resultados 

indicaram que 50% das atividades observadas se enquadram na atividade cujo gênero é 

especificado, e 47% das atividades tinham uma finalidade de interação real. Quanto aos 

interlocutores, a pesquisa indica que algumas professoras utilizam predominantemente a 

produção de textos sem indicação de destinatário. Uma das conclusões dos autores é que há 

uma tensão entre a finalidade de escrita e a finalidade didática do professor e lembram que: 

 
Tal tensão é típica dessa esfera de produção de texto, pois a escola é a instituição 
responsável por ensinar a ler e a escrever. Assim, a atividade de escrita ganha uma 
dimensão diferenciada das interlocuções fora desse ambiente. O gênero textual, 
nesse contexto, é gênero para interagir e para aprender a escrever e os destinatários, 
por mais diversos que sejam, não são imunes às marcas do processo de 
escolarização.(Leal e Moraes: 2006,p 12) 
 

 

 É possível que esta tensão entre o objetivo de ensinar e a finalidade do texto enquanto 

objeto de interação social esteja bastante presente no processo de produção de textos de 

opinião (gênero escrito que estamos trabalhando), uma vez que a produção desse gênero de 

texto na escola muitas vezes se configura como simples elencar de conteúdos e opiniões já 

expressos pela escola sem necessariamente ser estabelecida uma polêmica, confundindo-se a 

necessidade de expor determinado valor com a necessidade de se apropriar do gênero. Desta 

forma, o texto de opinião pode se descaracterizar, pois o objetivo de incutir determinado 

princípio moral pode impossibilitar ao aluno à escrita de textos argumentativos, se o texto for 

encarado simplesmente como uma redação a ser lida pelo professor. Uma possibilidade de 

fugir a tal armadilha seria a proposição de escrita para interlocutores extra-escolares, que 

possam se constituir como oponentes para o ponto de vista em destaque. Por exemplo, 

escrever para o dono de uma indústria, falando sobre a necessidade de preservação ambiental. 
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Muitas outras reflexões poderiam ser feitas em relação às condições de produção de 

textos da ordem do argumentar na escola.  Rosemblat (2000), por exemplo, em uma pesquisa 

sobre intervenção didática e argumentação, propõe na primeira parte do estudo que as 

crianças escrevam: um diálogo familiar, uma carta de solicitação e um ensaio argumentativo 

escolar. Diferentes fenômenos puderam ser observados nas três condições. Na primeira 

proposta, as crianças deveriam escrever um diálogo entre pais e filho, em que o filho 

convencesse os pais a comprar determinado brinquedo, animal ou guloseima. A autora 

observou que ao escrever esse diálogo as crianças só inseriram argumentação na voz dos pais. 

A voz das crianças no diálogo aparecia geralmente de forma apelativa como: “vai, compra”. 

Já ao serem convidadas a escrever um bilhete para a dirigente da escola, solicitando material 

para a sala de aula, elas não só argumentaram como também contra-argumentaram.  

A autora supôs que a proposta do diálogo com os pais não mobilizou a criança para 

argumentar, pois na relação familiar estava mais presente o apelo emocional. Já na outra 

situação, a distância com o interlocutor e a situação real de produção possivelmente levou a 

criança a argumentar de forma mais consistente. Esse evento mostra a importância do 

contexto de produção para a situação de argumentação. Poderíamos ainda acrescentar que o 

contexto familiar, ou o tipo de relação que os pais estabelecem com os filhos diante de 

situações de conflito contribui para a postura da criança diante dessas situações e as 

diferencia. Em uma família em que os apelos emocionais, como o choro, por exemplo, 

ocupam muito espaço na decisão dos pais, a criança tende a se desmotivar para argumentar. 

Fazendo um paralelo com a escola, onde também há situações em que as crianças terão 

oportunidades para defender seus pontos de vista em situações de decisões, a postura do 

professor ou da instituição de maneira geral, provavelmente exerce uma influência no 

comportamento argumentativo dos alunos.  

Outro aspecto a ser discutido quanto à produção de textos na escola é a questão do 

 38 



 

acesso à variedade textual. Vimos que a discussão sobre gêneros já se instalou na escola e que 

esta tenta atender a diversidade de gêneros existentes. No entanto, essa diversidade ainda 

parece pouco abrangente. No caso específico de textos argumentativos, um estudo sobre a 

incidência desses textos em livros didáticos das séries iniciais (Andrade, Leal e Brandão: 

2005) revela que um baixo percentual desses textos aparece nos livros. As autoras analisaram 

três coleções de 1a a 4a séries aprovadas pelo PNLD- Programa Nacional do Livro Didático, e 

identificaram que nas três coleções, do total de textos em cada coleção, aparece o seguinte 

percentual de textos da ordem do argumentar: 9,91% (em coleção recomendada com 

distinção), 3,8% (em coleção recomendada) e 7,41% (em coleção recomendada). Se 

considerarmos que o livro didático é um recurso bastante utilizado nas salas de aula, esse fato 

é o indício de uma escola que não consegue inserir no trabalho pedagógico a diversidade de 

gêneros que circulam na sociedade, e que especificamente os textos da ordem do argumentar 

não têm sido contemplados suficientemente no trabalho da escola.  

Por suas características, os gêneros da ordem do argumentar são importantes para 

estabelecer o processo dialógico entre a criança e o seu contexto, e se esses textos não estão 

sendo bem trabalhados, podemos supor que esse diálogo está sendo prejudicado. 

É verdade que seria impossível contemplar todos os gêneros, visto a infinidade desses, 

mas alguns cuidados podem ser estabelecidos para que não haja excesso de uns e falta de 

outros. Dolz e Schneuwly (2004) propõem que a escola se organize de forma que durante o 

ano letivo as crianças tenham oportunidade de produzir textos dos cinco agrupamentos 

(expor, descrever ações, narrar, relatar, argumentar) e sugerem que os gêneros de cada 

agrupamento sejam estudados em suas características progressivamente, conforme o grupo de 

crianças. 

Essa proposta é interessante, pois diminui o risco de se contemplar determinados 

gêneros em detrimento de outros. A proposta de Dolz e Schneuwly (2004) sugere que a escola 
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trabalhe as características lingüísticas que cada agrupamento exige do escritor, pois os 

agrupamentos são organizados tendo como uma de suas referências as capacidades de 

linguagem dominantes. Essas capacidades exigem o estudo de determinadas unidades 

lingüísticas.  

Os textos da ordem do argumentar exigiriam como capacidade de linguagem 

dominante a sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição. Assim, vários 

objetivos didáticos seriam pensados para levar os alunos a desenvolverem tais capacidades, 

como, por exemplo, utilizar organizadores de causa para sustentar opiniões, formular questões 

da ordem do porque, distinguir organizadores que marcam argumentos dos que marcam 

conclusão, etc. A proposta, portanto, é que a escola tanto insira no seu trabalho pedagógico 

textos de todos os agrupamentos, como sistematize os conhecimentos necessários para que os 

alunos se apropriem dos gêneros. É verdade que é preciso entender o gênero primeiramente 

como objeto de interação, que deve circular na escola e na sociedade com funções específicas, 

mas a interação pura e simples, sem sistematização de conhecimento, não vai garantir a 

apropriação por parte dos alunos, para que esses possam interagir bem com os gêneros em 

suas relações de linguagem. 

A atividade de produzir textos não é simples e envolve várias operações cognitivas. 

Sautcht (2003) apresenta um produtor de texto que para garantir o texto bem escrito se bifurca 

em dois: Um escritor ativo e um leitor interno. O leitor interno funcionaria como um 

policiamento do escritor ativo constituindo um único sujeito em dois interlocutores. Já 

chamamos a atenção para essa estratégia no momento em que discutíamos a concepção de 

argumentação para mostrar como o produtor de texto pode estabelecer um debate interno, um 

debate consigo mesmo durante a construção da argumentação. Nesse caso, o leitor interno é 

chamado para dar conta de todas as etapas da construção do texto, desde a escolha do gênero 

em função da situação de comunicação, até as escolhas gramaticais. No entanto, esse diálogo 
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interno não seria uma característica de toda produção. Para ela, se o escritor ativo, além de 

suas competências e conhecimentos sobre a língua, aciona corretamente o leitor interno, o 

texto tem todas as possibilidades de ser bem escrito. Quando o texto se apresenta mal escrito, 

ela sugere que pode ter ocorrido:  

 

dois tipos básicos de contexto psíquico (.): um em que o leitor interno não é 
simplesmente acionado e o texto passa a ser escrito somente sob a perspectiva do 
escritor ativo e portanto obedecendo de modo automático a estratégias 
inconscientes (.) Outro em que o leitor interno é acionado, mas atua somente com 
estratégias cognitivas automáticas, como o faria um leitor externo qualquer, diante 
de um texto de conteúdo altamente previsível (Sautcht:2003,p.70). 
 

 
É importante essa discussão para nosso trabalho porque revela que o produto final do 

texto não é necessariamente a expressão do diálogo das crianças com a instituição na sua 

forma mais perfeita, pois esse contexto psíquico pode interferir no resultado do que realmente 

a criança pretende expressar. 

É a partir deste fenômeno do contexto psíquico que Sautcht explica um problema 

recorrente na produção de textos, que é a negação de informações a partir da idéia de 

conhecimento partilhado, quando na verdade determinado conhecimento não é compartilhado 

com o interlocutor. Para ela, o que ocorre é que partindo do princípio de que: 

 
não é necessário que se expresse lingüisticamente o que o leitor já sabe , uma vez 
que este poderá preencher facilmente com seus conhecimentos de mundo as 
lacunas semânticas (...) o escritor ativo movido por esse princípio deixa realmente 
essas lacunas para serem preenchidas por seu futuro leitor externo. Porém, como 
seus modelos semânticos são idênticos ao do seu leitor interno, ele acaba sendo 
traído por eles e age inconscientemente na elaboração macro-microestrutural do 
texto. Não escreve (não expressa na superfície do texto) o que seu leitor interno já 
sabe, mas que não será necessariamente recuperado pelo seu leitor externo. 
(Sautcht: 2003, p.111) 

 

Acreditamos que é uma discussão importante quando se trata de produção de textos, 

pois é realmente difícil definir o que é conhecimento partilhado e o que não é. Evidentemente, 

devemos ter o cuidado para não julgar como problema uma informação que a criança ou o 
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produtor de texto omite porque realmente a informação é possível de ser recuperada pelo 

leitor.  

Trabalhando com textos infantis dos gêneros receitas e regras de jogo, Val e Barros 

(2005) observam que realmente as crianças omitem informações, mas o tipo de informação 

omitida é comparado com as omissões presentes em textos que circulam na sociedade e que 

não comprometem a compreensão. A definição do interlocutor também é um elemento 

importante quando se trata de conhecimento partilhado, pois cada grupo ou interlocutor 

compartilha diferentemente de determinados conhecimentos. 

Recuperando a reflexão feita no capítulo, diríamos que a atividade produção de textos 

é uma atividade complexa, que exige das crianças tanto um contexto de produção definido, 

como a sistematização de conhecimentos necessários para a produção. Portanto, a escola deve 

conciliar, no trabalho com gêneros, a interação e a sistematização de conhecimentos sobre a 

língua.Vimos também que a escola não tem conseguido diversificar os gêneros em seu 

trabalho e que os da ordem do argumentar ocupam pouco espaço em proposta dos livros 

didáticos.Salientamos também a importância da proposta discutida de agrupar os gêneros por 

características discursivas para que possamos organizar o trabalho de forma a contemplar a 

diversidade que circula na sociedade e assim garantir que o trabalho com a língua na escola 

forneça elementos para que as crianças e futuros adultos consigam se inserir em práticas de 

escrita, assumindo seus papéis sociais. 

No próximo capítulo discutiremos ainda a produção de textos, mas enfocando o 

contexto institucional de produção.  

 

 

 

 

 42 



 

2.5. O CONTEXTO INSTITUCIONAL DE PRODUÇÃO 

 

Sobre contexto de produção, Bronckart (2003, p.93) define como: “o conjunto dos 

parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado.” 

Ele aponta dois conjuntos de fatores que exercem essa influência: O mundo físico e o social 

juntamente com o subjetivo.  

O mundo físico é composto pelo lugar de produção, o momento, o emissor e o 

receptor. O mundo social refere-se ao lugar social, à instituição onde o texto é produzido 

(mídia, escola, família, comunidade médica etc) e, juntamente com o mundo subjetivo, 

posição social do sujeito-autor (pai, filho, padre, professor, aluno etc), compõe o contexto 

sócio-subjetivo. Além dos mundos que compõem o contexto de produção, ele coloca como 

importante para a condição de produção o conteúdo temático, que são as representações do 

produtor do texto sobre o tema. Essas representações que o autor tem dos mundos e do 

conteúdo temático é que orientam a ação de linguagem para as escolhas de gêneros, de 

seqüência, etc, materializando a ação de linguagem em texto empírico. 

O pressuposto de que o contexto de produção influencia o texto pode inclusive servir 

de base para a organização da língua em gêneros, pois:  

 

Os textos são produtos da atividade humana e como tais, como sublinhamos no 
capítulo anterior, estão articulados as necessidades aos interesses e as condições de 
funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidos. Sendo os 
contextos sociais muito diversos e evolutivos, conseqüentemente, no curso da 
história, no quadro de cada comunidade verbal foram elaboradas diferentes 
espécies de texto (Bronckart:2003,p72) 

 

Sendo o contexto de produção definidor inclusive da escolha do gênero, ele pode ter 

sido decisivo em cada criação de novo gênero. Quando cada comunidade verbal cria sua 
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maneira de interagir através da língua, ela contribui para a organização da língua em gêneros. 

Vemos nessa comunidade verbal a materialização lingüística dos mundos sociais. Se a 

criança, por exemplo, produz um texto na escola, na condição de aluno, ela está inserida no 

contexto institucional escola (mundo social), na condição de aluno (mundo subjetivo) e utiliza 

a linguagem e o discurso compatíveis com esse espaço social (formação discursiva), que se 

origina das características da comunidade verbal, que seria uma instância maior. As 

comunidades verbais: 

São atravessadas por organizações diversas, complexas, hierarquizadas, no quadro 
das quais, permanentemente se desenvolvem relações de força e conflitos entre 
grupos sociais com interesses divergentes. Uma comunidade verbal é, portanto, 
constituída por múltiplas formações sociais. Cada uma dessas formações, em 
função de seus objetivos e de seus interesses particulares, elabora modalidades 
particulares de funcionamento da língua, chamadas por Foucault (1969) de 
formações discursivas. (Bronckart:2003,p36).   

 

Poderíamos entender a escola como uma comunidade verbal se considerarmos que no 

interior de suas relações circulam vários grupos de interesses diferentes e por vezes 

divergentes (alunos, comunidade, pais, professores, funcionários, gestores, proprietários, 

governo), que apesar das diferenças, se constituem em torno de uma organização 

institucional, exercendo seus papéis sociais naquele local e constituindo os mundos subjetivos. 

O produtor de textos é portanto influenciado por esses mundos que o constituem e 

nosso trabalho tenta compreender esta relação. Perguntamo-nos, em que medida esse sujeito 

atua no contexto de produção, influenciando e sendo influenciado pela comunidade verbal que 

se insere no momento da produção. É apenas um ser subjetivado, enquadrado pelas formações 

discursivas? (Foucault :1986). Ou, ao contrário, um ser que age contribuindo e atuando nestas 

formações? Para Certeau (1994), o sujeito pessoal, social ou o grupo, aquele que está no lado 

onde as regras do jogo são impostas, desenvolve sutis mecanismos de defesa, as táticas. Para 

ele, esses grupos quando muitas vezes estão aparentemente aceitando a imposição do grupo 

de poder, estão na verdade reagindo a estratégias através de mecanismos que não se 
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evidenciam em rebeldia explícita, mas em iniciativas cotidianas. Ele faz, por exemplo, uma 

referência à constituição dos contos populares. Para ele, o fato de nesses contos o povo 

oprimido conseguir se sair bem, invertendo a relação de forças presentes na sociedade, revela 

um ensinamento, uma possibilidade de táticas disponíveis, como se esses contos quisessem 

dizer que é possível reverter as relações de força. Os contos seriam, então, uma das: 

 

mil maneiras de jogar-desfazer o jogo do outro, ou seja,o espaço instituído por 
outros. Caracterizam a atividade sutil, tenaz, resistente, de grupos que por não ter 
um próprio, devem desembaraçar-se de uma rede de forças e de representações 
estabelecidas.Nesses estratagemas de embate existe uma arte de golpes, dos lances, 
um prazer em alterar as regras de espaço opressor. Destreza tática e alegria e 
tenacidade. Scarpin e Fígaro são apenas ecos literários desse modo de agir 
(Certeau: 1994, p.79) 

 

Nessa perspectiva, considera-se a força da instituição, mas se aposta na resistência de 

quem é pressionado. Evidentemente estamos falando de pressionado em sentido amplo, seja 

de forma imposta, física ou persuasiva. Para Citelli (2000), o discurso persuasivo é sempre 

institucionalizado, pois são as instituições (macro e micro) que falam através de um discurso 

fechado, daí precisarem da persuasão. A instituição produz e veicula discursos que Chauí 

(1997) chamaria de discurso competente, ou aquele instituído e autorizado em determinado 

contexto institucional. O conceito de discurso competente está muito próximo do de 

interdição desenvolvido por Foucault (1996). Questionado o caráter perigoso do discurso, ele 

diz que uma das formas que a sociedade estabelece para controlar o discurso é a interdição. 

Para ele:  

 

Em uma sociedade como a nossa conhecemos, é certo, procedimentos de exclusão. 
O mais evidente, o mais familiar também, é a interdição. Sabe-se que não se tem o 
direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que 
qualquer um enfim não pode falar de qualquer coisa. (Foucault :1996,p9). 
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Fazer o discurso competente é exatamente passar pelo processo de interdição. A 

escola como instituição produz seus discursos, e espera que os alunos como sujeitos sociais de 

tal instituição façam o discurso competente, ou seja, digam determinadas coisas em 

determinadas situações. Essa questão do discurso competente remete a uma problemática 

interessante quando estamos falando de produção de textos argumentativos, que é a questão 

do tema.  

Como vimos em Bronckart (2003), as representações que o autor tem do tema são 

parte das condições de produção, mas falando de textos argumentativos, poderíamos 

acrescentar que o tema pode funcionar como um desarticulador do processo de argumentação, 

pois sobre alguns temas as crianças não só têm representações sobre ele, mas sobre o que a 

instituição permite que se diga sobre ele. Um tema aparentemente polêmico pode se constituir 

em consenso dependendo da instituição em que é produzido o texto. Para que haja discussão é 

importante que os temas permitam, do ponto de vista social mais amplo, o estabelecimento de 

polêmica. Alguns temas que a princípio seriam polêmicos perdem esta característica quando 

são discutidos em contexto que já superou a discussão. A escravidão, por exemplo, já se 

constituiu como tema polêmico, mas em nossa sociedade não se constitui mais, pois 

superamos o momento histórico em que a escravidão poderia ser concebida. Da mesma 

forma, alguns valores que nossa sociedade já superou, em outras, mesmo contemporâneas, o 

tema constitui polêmica. 

No caso da escola vai haver situações em que o tema, no contexto social mais amplo, 

permite uma polêmica, mas a escola enquanto instituição vai impor sua posição, o que tende a 

desmobilizar a polêmica, e vai haver casos em que havendo um consenso social amplo sobre a 

questão, baseada na legalidade, por exemplo, a escola como instituição educacional tem 

obrigação de se posicionar, tanto no debate, como nas ações. Esse posicionamento, no 

entanto, não invalida a possibilidade de oposições e de diálogos sobre o tema em questão. 
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Esta questão é fundamental para nosso estudo, pois trata exatamente da forma como as 

crianças estão dialogando com as vozes institucionais. 

Sobre esse diálogo alguns estudos podem nos oferecer pistas. Em estudo que teve 

como objetivo analisar as estratégias argumentativas das crianças em textos escritos, Leal 

(2004) observa que de 105 textos produzidos nas atividades onde os professores não se 

posicionaram explicitamente, 34 textos (32,4%) apresentaram uma estrutura argumentativa 

com justificação da justificação e contra argumentos. Já de 22 textos produzidos em 

atividades onde houve posicionamento explícito do professor apenas 03 (13%) apresentaram 

tal estrutura. Para Leal: 

 

a natureza assimétrica da relação professor-aluno é um dos fatores de 
homogeneização dos discursos na escola. Estando numa relação subordinada, é 
difícil para o aluno contrapor-se ao que é a posição da instituição sobre os diversos 
temas a respeito dos quais eles falam. Nesse caso, no momento em que a professora 
expõe seu ponto de vista, ela, de alguma forma, desobriga o aluno de precisar 
defender seu ponto de vista pois ela já deu a palavra final sobre o tema e, ao 
mesmo tempo, diminuiu mais ainda a possibilidade de defesa de um ponto de vista 
diferente (Leal, 2004. p.287) 

 

 Sendo o professor uma das vozes que compõem o contexto institucional escolar, esse 

dado é de fundamental importância para refletirmos nosso objeto de estudo, pois observamos 

que a interferência se deu nem só do ponto de vista do conteúdo ideológico, mas, inclusive, 

do comportamento lingüístico. Ou seja, as crianças se esforçaram mais ou menos na tarefa de 

argumentar em função do contexto, em função da voz institucional presente ou ausente. 

Geraldi (2003), analisando textos escolares de crianças em início de escolarização, com o 

objetivo de localizar indícios de outros textos, ou seja, textos não explicitamente ditos, 

conclui que: “As palavras escritas em sala de aula recuperam os discursos em circulação na 

escola” (Geraldi: 2003). Muller (2006), investigando as representações das crianças sobre a 

alfabetização, também identifica vozes institucionais nos textos orais das crianças. Nesta 
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pesquisa ela entrevista informalmente duas crianças de uma primeira série de cada escola da 

rede municipal de ensino de Sapucaia do Sul /RS, sobre o papel da escola na vida das 

crianças. O objetivo foi identificar as representações das crianças sobre a escola, a 

alfabetização e a escrita. A fala das crianças em vários momentos revelou a intervenção do 

discurso e da prática escolar. Goulart (2001), ao tentar identificar o processo de polifonia nos 

textos escritos de crianças de 1a série, também identificou marcas da instituição. Estas marcas, 

ela identificou a partir da forma como as crianças organizavam os textos, incorporando a 

forma aceita pela escola. Portanto a escola, ao estar ciente que deixa marcas na constituição 

das crianças do ponto de vista da aquisição da língua, deve estar atenta para a forma como 

realiza seu trabalho e:  

 

Considerando que os conhecimentos são sempre produzidos e que essa produção é 
também determinada pelas diferentes visões de mundo dos sujeitos, condicionadas 
pela cultura das classes sociais e pelas singularidades destes sujeitos, o espaço 
letrado constitui-se em arena para que de modo crítico, dialoguem e lutem as 
múltiplas perspectivas de saber e de participação criadora (Goulart:2001,p.19). 

  

 Macedo e Mortimer (2000), ao analisar uma aula de ortografia com o objetivo de 

compreender os processos discursivos que ocorrem a partir da interação da professora com os 

alunos, concluem que:  

                              Parece evidente, ainda, que os alunos internalizam não só o conteúdo do discurso 
da professora, materializado nas regras ortográficas, mas também regras 
disciplinares e aspectos metacognitivos do aprendizado, como, por exemplo, a 
idéia de que é necessário pensar para se escrever. (Macedo e Mortimer: 2000, 
p.192). 

 

A emergência destas marcas já nos oferece pistas de como o contexto institucional 

influi nas construções infantis, mas acreditamos que analisando textos essencialmente 

argumentativos, a partir de situações que possibilitem uma mudança de ponto de vista, a 

questão poderá ser mais bem esclarecida. 
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 Portanto as crianças a partir do contexto institucional direcionam o discurso e o 

comportamento argumentativo, mas isso não invalida a possibilidade do desenvolvimento de 

táticas. Em um trabalho em que fazem uma reflexão sobre a constituição recíproca entre 

professores e alunos, baseada em um fato ocorrido em uma aula de história, Leme e Fontana 

(2006) mostram o lado recíproco das marcas deixadas pelos sujeitos e pelas instituições nas 

relações. A análise foi feita a partir de uma situação cotidiana de sala de aula: um aluno chega 

à escola com uma calça apertada, diferente do modo habitual de vestir daquele grupo de 

alunos e é por esse motivo gozado pelos colegas. O professor intervém e tenta mostrar que 

não há problemas com a forma de vestir do aluno, mas não consegue convencer nem o 

próprio aluno, que pede para ir a casa trocar a roupa. Então, o professor propõe uma produção 

de texto em que os alunos se posicionem a respeito do assunto calças largas para meninos e 

calças justas para meninas e se surpreende com a homogeneização dos discursos a favor das 

calças largas para os meninos. Isso lhe inquieta e ele então se coloca a seguinte questão:  

estaríamos todos subjugados a uma série de práticas condicionantes que dirigem 
nossas atitudes? Seria a tão temida ideologia dominante, conformando corações e 
mentes? Diante disso, qual deveria ser minha atitude como professor? Ou, seria eu 
quem não percebia outras possibilidades? (Leme e Fontana:2006,p.3). 

 
 

 
A possibilidade que o professor-pesquisador parece enxergar a partir da reflexão é a de 

que a aparente homogeneização revelava a coesão de um grupo que se constituiu, a partir de 

várias vozes. Para ele:  

 
Essas vozes, implicitamente, enunciavam a diversidade de grupos existentes no 
interior da escola, na relação direta com o mundo. Eram membros de um grupo 
distinto com gostos, gestos e fazeres próprios em diálogo com outros grupos 
(pagodeiros, “boiolas”, etc), com a realidade imediata que os cercava (a escola, a 
família, o bairro) e com uma cultura marcada pelas relações de consumo - nesse 
sentido, eram vozes também relativas a contextos imediatos à relação de ensino.(..) 
Práticas cotidianas; é assim que Certeau denomina esse movimento. Segundo seu 
pensamento, antes de analisarmos os efeitos de uma ordem dominante sobre o 
sujeito, devemos buscar que usos esse sujeito faz dessa ordem. Perceberemos assim 
que sua relação com o mundo não é passiva (Leme e Fontana:2006,p.4). 
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 O que os autores do trabalho tentam apresentar é uma possibilidade de construção 

recíproca na escola a partir da diversidade de grupos e o reconhecimento de certas práticas 

discursivas como táticas de consolidação de grupos presentes na instituição em contraposição 

ao discurso institucionalizado. Nesse sentido, acreditamos que a argumentação na concepção 

que adotamos é fundamental para construir o fortalecimento dessa constituição recíproca. 

Schneuwly e Dolz (2004), discutindo a introdução de gêneros argumentativos no trabalho 

escolar, propõem que o trabalho com debate seja: 

 
(...) um instrumento de aprofundamento dos conhecimentos, de exploração de 
campos de opiniões controversas, de desenvolvimento de novas idéias e de novos 
argumentos, de construção de novas significações, de apreensão dos outros e de  
transformação de atitudes, de valores e de normas. Em conseqüência o trabalho 
enfocaria essencialmente os modos de um posicionamento próprio a partir do 
desenvolvimento de argumentos e de mobilização de enunciados; a possibilidade 
de cada um (através do funcionamento do debate) de intervir livremente quando 
quiser; a capacidade de centralizar-se nos objetos em jogo e de engendrar novos 
temas que daí decorram; o respeito à palavra do outro e a integração desta ao nosso 
próprio discurso. (Scheuwly e Dolz,2004.p.85) 
 

Vemos que a defesa aqui é por uma argumentação que se movimente em direção a 

uma construção, onde as táticas se façam presentes, como instrumento de diálogo, usadas para 

contornar as situações ou os temas em função do que se acredita, mas com possibilidade de 

recuo, pois no processo de argumentação o ideal é não entrar para o debate com a posição 

fechada. Acreditamos que entrar para o debate com a posição fechada é um grande problema 

da democracia representativa, porque levamos a representatividade até as ultimas 

conseqüências e construímos a argumentação fechada no discurso autorizado no âmbito de 

determinada representação. Se representamos x, defendemos o posicionamento do grupo x 

sem considerar o ponto de vista do grupo y, esquecendo às vezes que existe um grupo maior. 

Na maioria das vezes, já vamos para o debate como a resposta certa.  

Concluindo, diríamos que toda produção se enquadra em um contexto e que o contexto 

institucional em que os textos são produzidos é importante para sua construção. As 
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instituições exercem poder na construção dos discursos e a escola como tal exerce poder nos 

discursos das crianças mas tanto sujeitos como grupos são capazes de desenvolver táticas que 

resistem ao discurso instituído. Enfatizamos no primeiro capítulo a importância de permitir 

que a crianças possam pensar por si, acreditar em algumas coisas, desacreditar de outras, amar 

umas, odiar outras e assim se constituírem. Nesse último capítulo lembramos que a instituição 

escola com suas vozes e sua função de desenvolver os alunos, tem sua grande importância 

nessa construção, não na perspectiva hierarquizada da importância da melhor voz, mas da 

melhor forma de estabelecer o diálogo e garantir que quem quer dizer, possa dizê-lo da 

melhor forma, construindo nas relações e expressando através da capacidade lingüística, a sua 

própria voz. É evidente que sendo a vozes compostas de várias outras, não existe uma voz 

pura sendo toda voz, mesmo que assumida como própria, uma polivoz.  

 

3. OBJETIVOS  

 

Partindo da hipótese de que o contexto institucional exerce influência na construção 

dos discursos das crianças e que a escola como espaço de desenvolvimento deve preocupar-

se com esse fato, nosso trabalho se propôs a investigar as estratégias discursivas usadas pelas 

crianças para dialogar com diferentes vozes institucionais no processo de argumentação, 

identificando em seus textos marcas dessas vozes. Buscou-se, então, responder as seguintes 

questões: 

• Quais são os efeitos do contexto de produção sobre a construção da argumentação das 

crianças? 

• Há inserção das vozes institucionais nos textos das crianças? 

• Há na escola, homogeneização dos discursos das crianças ou elas se opõem às diferentes 

vozes institucionais? 

• Que estratégias elas utilizam para se opor a essas vozes ? 
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4. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada em duas escolas, sendo uma pública da rede municipal de 

Recife, com duas turmas de 2o ano do II ciclo (correspondente aproximadamente à 4a série, no 

sistema seriado), e uma da rede particular, com duas turmas de 4a série, somando assim um 

total de quatro turmas que chamaremos de Turma A, turma B, turma C e turma D.  

Na escola da rede publica, deveríamos trabalhar com duas professoras: uma na turma 

A e uma na turma B. Mas na segunda atividade, realizada na turma A, a professora da turma 

estava de licença médica e trabalhamos neste dia com outra professora da escola que a estava 

substituindo, de forma que trabalhamos com três professoras. Na escola da rede particular, 

trabalhamos apenas como uma professora, pois ela ministrava aulas de Língua Portuguesa em 

todas as turmas de 3ª e 4ª séries. A escolha de duas redes se deu por desejarmos diversificar o 

contexto institucional, uma vez que ele é objeto de estudo. A escolha da Rede Pública 

Municipal de Recife deveu-se a essa ser o campo de trabalho no qual atua a pesquisadora. A 

opção por trabalhar com crianças do 2o ano do II ciclo / 4a série foi feita por serem essas 

crianças alfabetizadas e terem certa habilidade com a língua escrita, o que facilitou a análise, 

que não tem como objeto o processo de alfabetização. Os alunos das quatro turmas 

participaram de duas atividades cada, somando um total de oito situações de escrita que serão 

descritas adiante nos detalhamentos de cada etapa. 

A pesquisa realizou-se em três etapas, que detalharemos a seguir. 

 

• Primeira etapa: visita às instituições e elaboração das atividades 

 

Esta etapa consistiu na caracterização do campo de pesquisa e, a partir dela, 

elaboração das atividades de produção de textos a serem aplicadas. Essa caracterização foi 
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feita a partir de duas visitas a cada escola. O objetivo da visita foi observar a dinâmica escolar 

de forma geral, conversar com os profissionais e realizar entrevistas com professores, 

coordenadores e diretores. As entrevistas tiveram como objetivo identificar os temas que 

poderiam ser trabalhados nas atividades de produção de textos. A partir da caracterização das 

instituições que estão apresentadas no capítulo de análise de dados, partimos para a escolha 

do tema e elaboração das atividades de produção de textos. Considerando que nosso primeiro 

pressuposto é o de que o contexto de produção é fundamental para delinear a característica da 

produção, elaboramos a atividade fazendo com que a situação de produção permitisse que as 

crianças tivessem um interlocutor e objetivos bem definidos.  

Quanto ao gênero, optamos por trabalhar com o texto de opinião, por termos 

considerado que é o gênero da ordem do argumentar mais comum na escola (e a suposição foi 

confirmado nas entrevistas com as professoras) garantindo assim que os alunos tivessem certa 

familiaridade com o gênero a ser utilizado para análise. 

Tendo escolhido o gênero, passamos à etapa de escolha do tema, considerando a 

necessidade de selecionar temáticas que propiciassem a emergência de diferentes 

posicionamentos. Dessa forma, decidimos realizar em cada turma trabalhada duas atividades: 

uma atividade a partir de um tema polêmico que a instituição tivesse declarado não ter um 

posicionamento explícito e uma atividade com um tema polêmico, mas que a instituição 

tivesse declarado ter um posicionamento. 

A escolha do tema foi feita a partir das visitas e entrevistas realizadas. Conseguimos 

escolher dois temas que julgamos atender à caracterização das duas escolas, ou seja, um 

primeiro que as duas não tinham um posicionamento explícito sobre ele, e um segundo que 

havia posicionamento explícito nas duas escolas. Trabalhamos, dessa forma, com os mesmos 

temas nas duas escolas.  
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Na atividade em que o posicionamento institucional não estava claro, foi indicado às 

professoras que não se posicionassem durante a realização da atividade. Já na atividade em 

que havia posicionamento da instituição, foi indicado para que as professoras se 

posicionassem claramente durante a realização da atividade. 

  

Foram selecionados os seguintes os temas: 

• Tema sem posicionamento institucional: “Devemos tratar os animais domésticos como 

gente e gastar muito dinheiro com eles?”. A escolha do tema foi feita pelo 

entendimento de que é um tema que apesar de estar presente na vida das crianças não 

está necessariamente na escola na forma de ponto de vista assumido. Isso foi 

confirmado pelas professoras, que o consideraram como tema neutro. 

• Tema com posicionamento institucional: “Achado é roubado? Devemos nos apropriar 

de objetos ou dinheiro que encontramos e não nos pertencem?”. Nas duas escolas 

•  

 havia a circulação regular do discurso contra a apropriação de objetos alheios, apesar 

de a idéia ter surgido a partir do depoimento da escola pública. 

Tendo decidido os temas, elaboramos as duas atividades que foram aplicadas às 

turmas pesquisadas. Chamamos de situação 1 a atividade com tema sem posicionamento 

institucional e de situação 2 a atividade com tema cuja instituição tinha posicionamento. 

Apresentamos a seguir as duas atividades: 
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Primeira atividade - Situação 1 

                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sem posicionamento institucional 

 
1- Apresentar para as crianças o Diário de Pernambuco, comentar que é um jornal de 

circulação em Pernambuco e discutir um pouco sobre a função de um jornal (divulgar 
notícias e informações, oportunizar que as pessoas expressem opinião, oferecer serviços 
de anúncio etc) 

 
2- Dizer que vamos ler uma reportagem do diário, que fala de animais domésticos, e fazer 

algumas questões orais de antecipação de leitura. 
 

a- Vamos ler uma reportagem sobre animais domésticos, quem tem ou já teve um? 
b- Observando a foto da reportagem o que vocês acham que ela vai falar?(Anexo A) 
c- O título da reportagem é (escrever no quadro): MERCADO PÉT MOVIMENTA 

R$ 16. BILHÕES. O que significa pet? Como podemos entender aqui a palavra 
mercado? Você tem idéia do que podemos comprar com 16 bilhões? Como será 
que o mercado pet movimenta 16 bilhões? 

 
Obs: As questões sobre a palavra PET e mercado podem ser esclarecidas pela professora para 
facilitar a compreensão. As demais devem servir apenas para incitar o interesse pelo texto. 

 
3- Sugerir a leitura do texto fotocopiado em dupla (anexo A), deixando disponível a página 

original do jornal. 
 
4- Fazer a leitura em voz alta do texto e levantar questões de compreensão orais. 

 
5- Realizar debate sobre o tema “Animais domésticos que dão despesas como gente: o que 

você acha?” 
 

( A professora não deve  posicionar-se sobre o assunto em nenhum momento da atividade) 
 

6- Produção de texto. 
 
Comando(oral): Vimos que no dia 3 de Setembro deste ano o  Diário de Pernambuco publicou 
uma reportagem sobre os gastos que as pessoas têm com animais domésticos.Vamos escrever um 
texto de opinião  sobre esse assunto: “As pessoas devem tratar os animais domésticos como gente 
e gastar muito dinheiro com eles?”. Apresentar em um jornal mural na escola para que as pessoas 
da escola e principalmente as que criam animais domésticos possam saber o que pensamos. 
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Segunda atividade - situação 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

               Com posicionamento Institucional  

 

  
 
1-Perguntar se alguém já encontrou dinheiro, ou se gostaria de encontrar. 
 
2-Falar que leu a história de crianças que encontraram muito dinheiro e perguntar se desejam 
conhecer melhor a história. 
 
3-Explicar que a história foi relatada em uma notícia de jornal, em um jornal de Natal (Diário 
de Natal) porque o fato aconteceu lá no mês de Agosto deste ano. 
 
 4-Leitura em dupla (Anexo B) 
 
 5- Leitura pela professora 
 
 6- Conversar sobre o texto para melhorar a compreensão. 
 
7- Fazer um debate com o seguinte tema. “Achado é roubado?” 
. 
 
Obs: O professor deve posicionar-se durante o debate contra a possibilidade de nos 
apropriarmos de objetos que não é nosso, no entanto  deve polemizar o debate trazendo os 
elementos do texto que apontam para uma outra  possibilidade.(ver 4º parágrafo do texto) 
 
 
6- Lembrar aos alunos que já que é muito comum na escola e na comunidade acontecer casos 
de perda de objetos. Sugerir que os alunos escrevam um texto de opinião sobre o assunto para 
socializarmos nossa idéia com as outras pessoas da escola. (reforçar o formato do texto de 
opinião). Nesse momento, é importante que a professora deixe claro (mas sem muita ênfase) 
que os alunos devem expor sua opinião e não a opinião que a professora está assumindo. 
 
Ex: Vamos fazer um texto de opinião e ele deve ter a opinião de cada um  sobre o assunto. 
Essas opiniões podem ser iguais ou diferentes. 
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• Segunda etapa: Aplicação das atividades 

 

A segunda etapa consistiu na aplicação das atividades, que foram gravadas em áudio e 

transcritas. Cada professora recebeu as seqüências apresentadas acima e os textos a serem 

trabalhados (anexos) com antecedência de um dia, para aplicarem na sala. Antes da atividade 

foi feita uma discussão com as professoras em que foi discutida a importância de se 

estabelecer nas duas situações o mesmo interlocutor: comunidade escolar, e o mesmo espaço 

de circulação: a escola através de mural.  

Apesar das orientações terem sido dadas oralmente e por escrito, vamos ver, nas 

análises, que as professoras não se prenderam à proposta, modificando etapas. Tal fenômeno 

também foi apontado no estudo de Leal (2004), em que as professoras enfatizavam 

determinadas etapas da seqüência, mudavam a ordem ou alteravam a atividade. Com isso, 

estamos querendo salientar que não existem condições iguais de produção de textos, mesmo 

que estejamos propondo uma situação estruturada. Por isso, é tão importante a análise 

detalhada, em qualquer pesquisa de produção de textos, da situação de escrita. Neste caso, o 

que foi considerado na análise foi o que de fato ocorreu em cada sala e não o que estava na 

proposta entregue.  

As atividades foram aplicadas pela própria professora da sala, no mês de Novembro 

(fase em que já havia se estabelecido um vínculo dos alunos tanto com a instituição como 

com a professora). As atividades foram observadas e gravadas em áudio pela pesquisadora. 

Em alguns momentos, as professoras solicitaram a participação da pesquisadora para tirar 

dúvidas, mas não foi adotada a metodologia de observação participativa, pois houve 

concentração na observação e anotações do que acontecia durante a aula.  

Foram aplicadas duas atividades em cada uma das quatro turmas, somando um total de 

oito situações observadas e gravadas. Obtivemos das oito situações 128 textos legíveis. 
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• Terceira etapa – Análise dos resultados  

 

Nesta etapa, fizemos a caracterização das instituições e analisamos os contextos de 

produção e os textos estabelecendo relação entre eles. A caracterização foi feita a partir das 

visitas e das entrevistas realizadas 

A caracterização/análise das situações de produção (que chamamos de: O contexto de 

produção e as vozes do debate) teve como objetivo caracterizar a situação de produção para 

que pudéssemos posteriormente estabelecer relações com a análise dos textos escritos além de 

identificar algumas características das relações dos alunos como o contexto institucional. 

A análise dos textos escritos foi dividida em três fases que chamamos de: a inserção 

dos componentes da seqüência argumentativa nos textos escritos; o posicionamento das 

crianças nos textos escritos e o diálogo de vozes nos textos nos textos escritos. Estas fases 

assim como outras desta etapa referente as análise estão detalhadas a seguir, na introdução á 

análise dos resultados. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Retomando os objetivos da pesquisa: investigar as estratégias discursivas usadas pelas 

crianças para dialogar com diferentes vozes institucionais no processo de argumentação, 

tentamos na análise de resultados, identificar as marcas dessas vozes e a forma como ocorre o 

diálogo. Apresentamos e discutimos alguns dados que foram organizados da seguinte forma. 

Inicialmente apresentamos o item 5.1: Caracterização das instituições, em que 

caracterizamos as escolas com que trabalhamos: a escola da rede particular e a da rede 

pública. A caracterização foi feita considerando-se as informações que tivemos na fase de 

observação e aplicação das situações didáticas. No item 5.2: O contexto de produção e as 

vozes do debate, apresentamos a análise de cada situação de produção, caracterizando cada 

contexto, trazendo os diálogos que ocorreram durante a situação e mostrando como foi o 

comportamento de alunos e professoras com relação ao processo de interação e argumentação.  

Em seguida, apresentamos o item 5.3: A análise dos textos escritos. Esta análise foi 

subdividida em três partes: a inserção dos componentes da seqüência argumentativa; o 

posicionamento das crianças; o diálogo de vozes nos textos escritos. Na primeira, fazemos 

uma análise considerando os dados quantitativos referentes à inserção dos componentes da 

seqüência argumentativa, a saber: ponto de vista (explícito ou inferível a partir das premissas 

apresentadas), argumentos (justificativas e justificativas das justificativas que embasam o 

ponto de vista); contra-argumentos (restrições com relação ao ponto de vista defendido e 

refutações a essas restrições). O objetivo foi identificar como a forma de organizar o texto foi 

marcada pelo contexto de produção por isso dialogamos durante essa parte com a análise dos 

contextos feita no item anterior. Nesta etapa foram apresentados alguns textos, mas com o 

objetivo de exemplificar a forma de organização do conteúdo textual. 
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Na segunda parte da análise dos textos foi feito um levantamento quantitativo sobre o 

posicionamento das crianças, considerando como elas se comportam com relação ao ponto de 

vista institucional e relacionando os resultados com o contexto de produção. 

Na terceira parte analisamos alguns textos de forma individual, considerando também 

os contextos de produção para investigar como as crianças atenderam às expectativas da 

instituição escolar e que táticas usaram para contornar suas exigências. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES.  

 

Escola da Rede Pública  

 

A escola era da rede pública municipal do Recife, e atendia a crianças da Educação 

Infantil, dos anos iniciais do Ensino Fundamental e alunos da Educação de Jovens e adultos, 

somando um total de aproximadamente 400 alunos. A equipe de gestão era composta por 

diretora e vice-diretora eleitas pela comunidade escolar, que contavam com o Conselho 

Escolar, composto por dois representantes de cada segmento da escola (alunos, pais, 

professores, funcionários). 

A equipe pedagógica era formada por 12 professores e uma coordenadora pedagógica, 

que trabalhava no turno da tarde, apesar de ser responsável pela articulação do trabalho da 

escola de maneira geral. Também fazia parte da equipe pedagógica uma estagiária que 

acompanhava a professora de uma das turmas pesquisadas (turma A), auxiliando no trabalho 

com um aluno que apresentava problemas neurológicos e físicos, em conseqüência de um 

câncer de cabeça. Os professores eram lotados por sala e não por disciplina, cada um 

assumindo uma turma e ministrando aulas em todas as áreas de conhecimento que, conforme 

o currículo da Rede de Ensino, era dividido em: Linguagens e códigos (Língua Portuguesa, 
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Arte-educação); Ciências Humanas (História e Geografia); Matemática e Ciências Naturais 

(Ciências, Matemática). 

A escola era localizada em um bairro da periferia da cidade, próxima à área de morros, 

e atendia a crianças oriundas em sua maioria de famílias de baixa renda. A escola tinha como 

objetivos gerais, segundo a diretora, “fazer com que o aluno construa seu conhecimento, 

respeitando o próximo, aprendendo assim a viver em sociedade e despertando suas 

habilidades pessoais”. Já segundo a professora de uma das salas (apenas esta participou da 

entrevista), a escola tinha como objetivo “oferecer um ensino de qualidade à comunidade 

escolar”. 

Os principais problemas apontados referiam-se à indisciplina, quadro instável de 

professores e alunos que deveriam estar alfabetizados e não estavam. Segundo a professora, a 

escola apresentava ações para tentar resolver os problemas, sobretudo ligados à aprendizagem 

dos alunos, oferecendo aulas extras e elaborando e executando projetos de escrita que 

facilitassem a aquisição da língua pelas crianças. 

Segundo a professora da turma A, foram trabalhados vários temas com a turma, como, 

por exemplo, as diferenças, o que é arte, cultura indígena, poesia de cordel, ciclo junino, 

manifestações culturais, conceito de roubo, furto e direitos e deveres do cidadão, Páscoa 

judaica e cristã, Manuel Bandeira. 

Os valores principais trabalhados com os alunos eram, conforme depoimento da 

professora: respeito às individualidades, solidariedade e lealdade, respeito às pessoas, você é 

capaz. 

A rotina diária da escola era iniciada com uma oração. Depois os alunos seguiam 

para a sala. O recreio era organizado por turma, visto o pouco espaço livre, e a escola tinha 

como atividades anuais rotineiras, feira de conhecimentos e várias atividades temáticas, a 

exemplo de recital de poesia e festa natalina, oficinas de cultura popular etc. 
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Nesses eventos eram trabalhados vários temas. A partir dos temas descritos pela 

professora, foi escolhido, para a produção de um dos textos nesta pesquisa, um que tinha sido 

trabalhado na turma A, em decorrência de um evento ocorrido na turma: no mês de outubro, 

nesta sala, sumiu o celular da professora. Um aluno de outra sala comunicou o nome do 

menino que estava com o celular e a escola procurou a família. A mãe deste alegou que o 

filho teria comunicado que o celular foi achado. Esse confirmou que realmente achou na 

lixeira da sala. O aluno devolveu o celular e o outro que havia indicado o colega que estava 

com o celular pediu uma recompensa pelo ato e foi contemplado pela professora, o que gerou 

um certo desacordo entre os profissionais da escola. A escola então incluiu o tema para ser 

trabalhado com os alunos, conscientizando-os de que devemos devolver os objetos que não 

são nossos. O conhecimento desse fato nos levou a decidir pelo tema com posicionamento 

institucional, indicado pela própria professora. 

 

Escola da rede particular: 

 

A escola da rede particular de ensino, era localizada em um bairro de periferia, 

próxima à área de morros, e atendia a crianças da classe média. Oferecia Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio a um total de aproximadamente 1.000 alunos. A partir 

da segunda série do Ensino Fundamental, as disciplinas eram divididas por professoras, 

ficando a professora de língua portuguesa exclusiva para esta disciplina, trabalhando com as 

segundas, terceiras e quartas séries. 

A rotina da escola organizava-se da seguinte forma: os alunos entravam, no momento 

em que era dado o alarme de início das aulas, sem fazer fila. Quando entravam na sala, eram 

geralmente cumprimentados pela direção através de um serviço de som. Por esse serviço, ela 

também dava avisos. A professora fazia com os alunos uma oração e iniciava a aula. Durante 
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o ano letivo, várias atividades caracterizavam a rotina da escola, como: feira de 

conhecimentos, recital de poesia, festas temáticas, homenagens a personalidades, entrevistas 

com convidados sobre temas, aulas passeio, debates etc. 

A escola era administrada pelos proprietários, dividindo-se em diretor administrativo e 

diretora pedagógica. Para apoiar os professores das primeiras séries, a escola contava com 

uma coordenadora pedagógica por turno. As disciplinas organizavam-se em: Português, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Informática, Ed física, Inglês, Ética e 

empreendedorismo, Arte, sendo apoiadas pela Coleção Pitágoras. 

Para a direção e a professora, o objetivo principal da escola é: “Formar cidadãos 

críticos, capazes de refletir sobre a realidade e conhecer-se como agente de transformação da 

sociedade” e as regras se fundamentavam nos direitos humanos. 

Vários temas foram trabalhados no primeiro semestre de 2006, como: lixo- 

conscientização e reciclagem; tabagismo; ONGs, televisão etc. e o mais importante para a 

diretora, na rotina da escola, era a arte de conviver e do relacionar-se. Em conversas informais 

com a professora, descobrimos que na instituição circulava sistematicamente orientações para 

que os alunos devolvessem qualquer objeto encontrado na escola e que já se tinha discutido 

bastante esse tema. Em seu depoimento, ela usou inclusive a expressão: “a diretora adota aqui 

este sistema”, deixando claro que havia um discurso circulando a esse respeito. Esse fato nos 

fez confirmar o tema sobre a atitude das pessoas diante de objetos achados, pois verificamos 

que assim como na escola publica, o tema era sistematicamente discutido nesta instituição, 

que assumia claramente um posicionamento. 
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5.2. O CONTEXTO DE PRODUÇÃO E AS VOZES DO DEBATE 

 

O objetivo dessa parte da análise foi caracterizar as situações de produção para que 

pudéssemos posteriormente estabelecer relações com a análise dos textos escritos e identificar 

algumas características das relações dos alunos com o contexto institucional. Para nortear a 

análise fizemos as seguintes questões: 

•  O tema proposto permitiu às crianças dialogar como ele?  

• Como foram encaminhados a discussão e o comando da produção? 

• Como os alunos reagiram à proposta do tema? 

• Houve posicionamentos diferentes quanto ao tema no debate? 

• Como os alunos dialogaram com o ponto de vista da professora? 

• Como ocorreram as interações durante o debate? Os alunos se envolveram com o 

ponto de vista apresentado pelos colegas? Aceitaram os posicionamentos diferentes? 

Justificaram seus pontos de vista? Como contra-argumentaram? 

• A fala dos alunos revela um diálogo com o tema e com o contexto institucional?  

• O interlocutor sugerido para a produção de texto estava bem definido para os alunos? 

• Os alunos tinham uma finalidade para a atividade de escrita e esta finalidade foi 

explicitada? 

 

A análise foi organizada por turmas sendo as turmas A e B referentes às duas turmas 

da escola da rede pública e as turmas C e D referentes às turmas da escola da rede particular. 

No início da análise de cada turma apresentamos a professora para em seguida apresentar as 

duas situações: uma sem posicionamento institucional (situação 1 cujo tema foi animais 

domésticos que dão despesas como gente) e outra com posicionamento institucional (situação 

2 cujo tema foi objetos encontrados). Ao final da análise de cada turma, apresentamos um 
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fechamento sintetizando as idéias e estabelecendo relações entre as duas atividades da turma 

em questão. Após a análise das quatro turmas, fazemos também um fechamento, 

estabelecendo relações entre as turmas e entre as diferentes situações de maneira geral, 

trazendo as contribuições do referencial teórico. 

 

5.2.1-As situações da turma A  

 

A professora desta turma tinha experiência de 10 anos na Rede Municipal, sendo oito 

nesta escola, e uma experiência anterior de cinco anos na rede particular, somando 15 anos de 

experiência. Tinha 35 anos, era formada em Pedagogia e também se encontrava lotada na 

biblioteca do Centro Administrativo Pedagógico da Secretaria de Educação. Ela acompanhava 

esta turma desde o ano anterior, quando (segundo depoimento seu) os alunos 

complementaram tardiamente o processo de alfabetização. A turma tinha 26 alunos 

matriculados, com idade que variava entre nove e 13 anos, estando a maioria entre nove e 11. 

Quase todos estudavam na escola desde o primeiro ano do ciclo I. Segundo a professora, ela 

já tinha trabalhado com textos de opinião. Ela inclusive mostrou alguns que os alunos 

produziram sobre ecologia. Uma rápida análise evidenciou que os textos eram muito mais a 

repetição de assuntos discutidos sobre ecologia, que propriamente textos de opinião, ou seja, 

não surgiram de uma situação polêmica, mas da proposta de escrever sobre um tema que foi 

discutido quase como um conteúdo. 

A segunda aula realizada nesta turma não foi conduzida pela mesma professora, pois a 

que conduziu a primeira aula, lotada nesta sala, estava de licença médica e outra da mesma 

escola estava assumindo a turma por um mês. Esta professora já estava na escola há quatro 

anos e tinha vínculo com os alunos, inclusive foi ela quem fez com eles (ver na análise), na 
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primeira aula, um trabalho com arte. Ela era formada em Pedagogia, tinha 43 anos e 18 de 

magistério. 

 

• Análise da situação 1: sem posicionamento institucional (tema animais 

domésticos que dão despesas como gente) 

 

No dia da coleta havia na sala 24 alunos dos 26 matriculados, mas apenas 22 produziram 

texto legível. A professora apresentou o jornal Diário de Pernambuco para os alunos, dizendo 

que trouxe para ler uma reportagem. Disse o título: Mercado Pet movimenta 16 bilhões e 

perguntou sobre o que eles achavam que falava a reportagem. Surgiram várias hipóteses até os 

alunos receberem confirmação sobre o que realmente estava sendo tratado na matéria do 

jornal. Ela fez uma relação com Matemática, escrevendo com a ajuda deles o número 16 

bilhões e, em seguida, sugeriu a leitura do texto em dupla e logo depois, realizou a leitura em 

voz alta, com algumas interrupções para esclarecer alguns pontos do texto, sempre tentando 

fazer com que as respostas partissem dos próprios alunos. Eles fizeram silêncio na hora da 

leitura, apesar de alguns não estarem muito concentrados. Protestaram porque não queriam 

mais ler a segunda parte do texto e também em um momento protestaram também porque não 

queriam escrever. Estavam muito ansiosos para fazer um trabalho de arte com barro que a 

professora antecipou para diminuir a ansiedade deles, deixando o debate e a produção do texto 

para depois desse trabalho. 

A discussão foi encaminha durante a aula de forma que se estabeleceu a polêmica. A 

professora abriu espaço para os alunos, respeitando a opinião de cada um e o texto foi 

refletido. Ela deixou claro que era importante que os alunos elaborassem sua própria opinião, 

no entanto não conseguiu isentar-se de posicionamento. Deixou nas entrelinhas da sua fala o 

posicionamento contra se gastar muito com animais. Vejamos um momento da aula em que 
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ela posicionou-se implicitamente: “Será que a mãe de vocês gasta trezentos e quarenta reais 

por mês?”. Nesse momento, ela inseriu na discussão a questão social, comparando as despesas 

das classes média e alta com animais aos gastos que os pais da classe pobre têm com as 

crianças. Na continuidade do debate, ela também deixou nas entrelinhas seu posicionamento, 

como mostra esse diálogo:  

 

P Ele disse que acha errado, mas não quis dizer por quê. Eu quero que digam se acham 
certo ou errado e digam porque. 
Alo O dinheiro é da pessoa. Ela gasta se ela quiser. 
P Acha certo, o dinheiro é da pessoa, gasta se ela quiser. Que mais? 
Ala  A pessoa tem amizade com o cachorro. 
P A pessoa tem amizade pelo cachorro e pode gastar o que ela quiser com o cachorro? 
Ala Pode! 
P E quem acha errado aqui? 
Ala O que? 
P Gastar taaanto dinheiro com cachorro. Ele acha. Agora... Por que que tu acha errado?  
Alo Não sei. 
P Não sabe, mas acha errado. Só ele que acha errado? Vai Edson. Por que tu tais 
balançando a cabeça assim? Também acha errado? Por quê? Acha certo?. 
Alo Ao invés de gastar o dinheiro com cachorro, devia gastar com gente que precisa. 
P Haaaaa... Ao invés de gastar o dinheiro com cachorro, deveria gastar com gente que 
precisa. Que mais? A pergunta é pra você dizer o que você acha disso. É certo ou errado e por 
quê? 
 

Observamos que quando o aluno diz que se pode gastar dinheiro com o animal porque 

se tem amizade a ele, ela questiona com um certo espanto. Tanto que o aluno é enfático no 

“pode!”. A entonação da expressão “gastar tanto” também revela uma posicionamento e, 

finalmente, no final do trecho, o Haaaa aprovativo e a repetição da fala do aluno revela que 

para a professora esse aluno disse exatamente o que ela estava esperando. Foi como se ela 

dissesse: “finalmente alguém chegou à conclusão correta”. Observamos, portanto, que apesar 

de estabelecer uma polêmica, há uma dificuldade da professora de se isentar de 

posicionamentos, pois mesmo sendo solicitada a não se posicionar e tratando de um tema que 

abre espaço para divergências, ela não conseguiu retirar seu posicionamento durante o debate. 
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Apesar do posicionamento da professora, durante a atividade, os alunos discutiram e 

não apresentaram timidez ou receio em colocar seus pontos de vista, apresentando em alguns 

momentos justificativas para defender os gastos com animais: “o dinheiro é da pessoa, ela 

gasta se ela quiser”, “a pessoa tem amizade com cachorro”, “é como se fosse um filho” e até 

um contra argumento: “mesmo a pessoa tendo família, ele pode querer dar o dinheiro todinho 

pro cachorro”. Com exceção do primeiro, esses argumentos acima foram mobilizados pela 

relação afetiva que as crianças de maneira geral têm com os animais.  

Já o primeiro argumento apresentado nessa seqüência (O dinheiro é da pessoa, ela faz 

o que ela quiser) e o argumento de que “Ao invés de gastar o dinheiro com cachorro, devia 

gastar com gente que precisa” reafirmam vozes sociais: uma baseada no individualismo e no 

direito à propriedade (“O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser”) e outro baseado num 

discurso assistencialista e/ou solidário (“Ao invés de gastar com cachorro devia gastar com 

gente que precisa”).  

Outra presença de vozes sociais surge através de ironias como: “Daqui a pouco a 

cachorra vai tá estudando”, “Vai botar a cachorra numa escola particular”, “Daqui a pouco vai 

ser presidente do Brasil”. Observamos que, através da ironia, as crianças não só criticam o 

exagero, como também trazem, por via da ironia, vozes sociais que entendem a escola 

particular como melhor e que apenas os privilegiados teriam direito de freqüentá-la. 

A divergência de opiniões presente no debate parecia revelar que não havia uma 

relação de dominação explícita em que a professora falava e os alunos aceitavam. Havia 

durante o debate, uma diversidade de opiniões que se firmavam, mesmo estando opostos ao 

ponto de vista implícito da professora. Pudemos observar que a polêmica se iniciou a partir do 

momento em que a professora sutilmente colocou o posicionamento sobre a questão social 

que envolve o tema, pois até aí os alunos estavam apenas citando questões do texto sem se 

posicionarem claramente. Na medida em que ela colocou a questão social, comparando, por 
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exemplo, os gastos que as personagens da reportagem destinam aos animas, com o salário 

mínimo, eles começaram a mencionar o tratamento dado aos animais, criticando ou 

concordando. No entanto, é importante perceber que o posicionamento implícito da 

professora não homogeneizou as falas. Mesmo depois do momento em que ela deixou mais 

claro o seu ponto de vista, três estudantes se pronunciaram contrariando-a, como podemos 

observar na continuidade do diálogo: 

  

ALa      Ele gasta tanto dinheiro com o cachorro porque ele é sozinho. Aí só tem o cachorro 
pra gastar dinheiro. 
ALo       É como se fosse um filho. 
P        È como se fosse um filho? Agora vocês viram na reportagem ela dizendo que o 
cachorro faz parte da família. Então ela tem uma família, não é? Que mais? Michele quer 
dizer mais alguma coisa? Michele tem idéias bem legais... Vocês tem idéias bem legais... 
Agora não tão querendo falar. Será que vocês escrevem se eu botar o papel agora?  
ALs      Nãaao (em tom de protesto, porque não queriam escrever) 
Ala Tia, mesmo ele tendo uma família, ele pode querer dar o dinheiro todinho pro 
cachorro. 

 

Com relação à produção de texto, observamos que houve mobilização para a 

produção, apesar da referência à finalidade do texto ter sido baseada na obrigação de se saber 

escrever um texto. Vejamos esse trecho do comando da professora: “Vocês lembram que eu 

disse que vocês vão pra quinta série e na quinta série vocês vão ter que dar a opinião de vocês 

nos textos? Então a gente tá fazendo um exercício pra conseguir fazer isso e ainda duas coisas 

em uma. Fazer exercício pra chegar nesse texto de opinião e pra conseguir escrever no 

jornal.” Portanto, a professora esclarece os alunos quanto à finalidade do texto e o 

interlocutor. Quanto ao tema, acreditamos que os alunos tinham elementos para escrever, não 

só porque participaram do debate e leram o texto, mas porque é um tema que se refere a um 

assunto bastante próximo das crianças (animais domésticos). A professora não realizou a 

parte da atividade que solicitava aos alunos falarem de suas experiências com animais 

domésticos, mas mesmo assim essas experiências apareceram nos argumentos ligados às 
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relações afetivas com os animais, e no espanto deles com o luxo dos animais personagens do 

texto, revelando que em suas experiências esse tratamento não era comum. Observamos que 

os alunos dialogaram com o tema, estabelecendo inclusive um diálogo entre a reportagem e 

outros textos, como o da novela, por exemplo, quando uma aluna diz: “a cachorra tem luxus a 

gente não tem” (se referindo ao slogan de loja da então novela da Rede Globo que era Luxus: 

eu tenho você não tem). 

Podemos dizer então que os alunos dialogaram sobre o tema, trazendo suas idéias e 

experiências sobre o assunto. Dialogaram com o contexto institucional, representado pelo 

texto apresentado pela professora e por sua fala, pois se posicionaram tanto sobre o texto 

como sobre a fala da professora, trazendo várias vozes sociais. 

 Apesar da disposição para o debate, as crianças aparentaram não se relacionarem bem 

com a escrita de textos a partir do momento em que resistiram em escrever, como mostra o 

diálogo acima. A própria professora parece já representar desta forma alguns alunos, pois em 

determinado momento, quando ela diz que vai fazer perguntas pra ver se eles entenderam o 

texto, uma aluna protesta e ela rebate: “Pergunta oral minha filha! presta atenção, Juliana. 

Pergunta oral pra você falar não é pra escrever, não”. No entanto, temos que reconhecer que o 

contexto no dia não estava favorável à atividade pois, como foi dito, eles estavam muito 

ansiosos e empolgados com outra atividade. 

 
• Análise da situação 2: com posicionamento institucional (tema “Achado é 

roubado?”) 
 

Como vimos, esta aula apesar de ter se realizado na turma A, não foi conduzida pela 

mesma professora. No dia da atividade, havia 21 alunos dos 26 matriculados e 20 textos 

foram produzidos de forma legível. 
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A professora iniciou perguntando se alguém já havia encontrado algum objeto e vários 

alunos responderam que sim. Então, ela ia perguntando como tinha sido a reação deles e 

depois falou sobre o texto e o suporte (reportagem do Jornal Diário de Natal). Disse que tinha 

essa reportagem sobre umas crianças que encontraram um dinheiro e que eles iam ler a 

reportagem. 

Eles leram em dupla e ela fez a leitura em voz alta, fazendo algumas perguntas de 

esclarecimento sobre o texto. Durante a leitura que a professora fez, já surgiu a questão do 

debate, pois os alunos iam fazendo colocações. A condução da professora permitiu que os 

alunos expressassem suas opiniões. Ela, no início, não se posicionou e os alunos haviam de 

maneira geral, se posicionado contra a entrega de dinheiro ou objetos, trazendo vozes sociais, 

seja em forma de ditados populares “quem perdeu é relaxado” ou em forma de discurso 

bastante difundido de que as autoridades roubam e portanto a polícia não era a instituição 

mais segura para se guardar o dinheiro encontrado pelas crianças. Um aluno, ironizando, 

chega a dizer: “Pode guardar lá em casa, eu guardo bem guardadinho”. As colocações dos 

alunos não foram de maneira geral acompanhados de justificativas nem de contra-argumentos. 

Apenas em um momento um aluno inseriu uma justificativa para defender que o policial, 

irmão do garoto da reportagem, deveria se apropriar do dinheiro: “A polícia vai aumentar o 

salário dele por acaso? Eu ficava como tudinho”. 

Ao longo da discussão, eles vão assumindo sutilmente a posição da professora, sendo 

direcionados por ela com perguntas, como mostra os trechos a seguir: 

 
Alo Ele táa tão cheio de tanto roubar o dinheiro dos outros. (risos dos alunos) 
P Veja bem, quem é o poder público? O responsável... O poder público que está mais 
próximo da gente, pra resguardar, pra proteger? 
Ala Pra roubar. 
P Não, roubar não. Pode até acontecer, mas é pra roubar? 
Als Nãão. 
(...) 
P Escute, deixe eu falar primeiro. Uma pessoa que participa... Eu vou encontrar um 
dinheiro que eu sei que foi roubado. Se eu ficar com esse dinheiro, perante a justiça eu sou o 
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que? 
Alo Cúmplice. 
P E ser cúmplice de crime é legal? 
Als Não. 
P È legal? Quem a gente tem que recorrer quando a gente encontra uma quantia desse 
valor, heim? 
Als A polícia. 

 

Depois de um tempo, a professora se posicionou contra a apropriação de objetos 

encontrados e traz exemplo da sua vida pessoal. Ela apresentou o seu testemunho de ter 

devolvido um objeto encontrado, e apresentou os benefícios que tal ação trouxe, não só para a 

pessoa que perdeu o objeto como para ela própria.Vejamos esse trecho da fala da professora: 

“Então, eu acho que vale a pena, né? A gente procurar as pessoas, né? Porque tinha o cartão 

da caixa econômica, da aposentadoria, tinha CPF. Eu botei no correio, depois eu liguei de 

novo e a gente ficou amiga e quando eu fui a Caruaru eu fui na casa dela”. Em outro 

momento, ela respondeu a uma sugestão de um aluno, reforçando a vantagem de ter devolvido 

o dinheiro: “Heim? Jogar a carteira fora, mas a minha consciência ia ficar tranqüila?”.  

Portanto, observamos que ela não contou o caso para que os alunos concluíssem 

simplesmente que se ela é a professora e como ela fez dessa forma eles também devem fazer, 

mas para enfatizar os benefícios do ato. Os alunos de maneira geral não se mostraram tímidos 

em suas colocações, mas após a colocação explícita da professora, não houve, por parte deles, 

resistência. Eles não se posicionaram mais como no início. É verdade que não houve muito 

espaço para tais resistências, pois logo após seu depoimento (talvez pressionada pelo tempo), 

a professora iniciou o comando para a produção de textos. Mas, pelo comportamento anterior 

dos alunos, acreditamos que se desejassem, teriam falado, mesmo não sendo solicitados pela 

professora. 

Os alunos dialogaram sobre o tema, apresentando suas experiências, discutindo o 

texto, mas não se reportaram à voz institucional que circulava, indicando a não apropriação de 

objetos e não fizeram referência ao recente incidente com o celular da professora na sala 
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(talvez para não constranger o colega). A própria professora que estava ciente do fato não 

tocou no assunto e nem trouxe a voz declarada da instituição. Ela assumiu o ponto de vista 

como sendo um ponto de vista pessoal. 

O fato de os alunos terem dialogado com a instituição apenas na forma imediata com a 

fala da professora, pode sugerir que a instituição não exerce um poder de controle rígido sobre 

a forma de pensar dos alunos, não existe um controle repressivo. Os alunos falaram na hora o 

que suas experiências lhe diziam. No entanto, observamos que a fala da professora, com seu 

exemplo, sua opinião e seus argumentos foi suficiente para abafar o ponto de vista anterior 

apresentado pelos alunos. Não se caracterizando, portanto (nesse momento), como uma 

relação de poder marcada pela imposição, mas pelo convencimento. Os alunos assumiram o 

discurso da instituição no momento em que a professora apresentou seu ponto de vista, 

justificando-o. Portanto, a relação de poder se dava, não pela imposição, mas pela 

credibilidade da instituição representada, nesse momento, pela professora. Há outras questões 

que podem ser levantadas: se a instituição tivesse um poder tão absoluto, eles provavelmente 

não teriam começado defendendo uma posição diferente do que já tinha sido difundido pela 

instituição em momento anterior. Talvez também os posicionamentos institucionais nem 

sempre sejam tão hegemônicos, ou seja, há tensões entre diferentes participantes de uma 

mesma comunidade e eles, como estavam com uma professora que não pronunciou os textos 

anteriores sobre o tema, não sabiam exatamente quais eram os posicionamentos dessa nova 

representante da instituição. 

Poderíamos dizer que o contexto de produção foi favorável para a escrita de textos, 

visto que tanto ficou bem definido o interlocutor como a finalidade do texto, pois a professora 

disse que os textos seriam expostos para que a comunidade escolar lesse e soubessem o que 

eles pensavam sobre o assunto. Ela mobilizou-os, lembrando que é importante as pessoas da 

escola saberem o que eles pensam sobre o assunto, uma vez que desaparecer coisas na escola 
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é uma coisa comum. O tema favoreceu a produção, pois foi bem discutido, além de fazer parte 

da realidade dos alunos. 

Diferentemente da experiência anterior nesta sala (situação1), os alunos não resistiram 

na hora da escrita, o que sugere que o contexto anterior (intercalado com outras atividades) 

pode ter prejudicado a disposição dos alunos para a tarefa de escrita.  

 

• Considerações sobre as situações na turma A 

 

 Considerando as duas situações que as crianças desta turma vivenciaram, podemos 

fazer algumas observações. Nosso objetivo, ao elaborar as situações, era que em uma a 

professora não se posicionasse sobre o tema e apenas conduzisse a discussão e em outra a 

professora se posicionasse, pois poderíamos observar se o comportamento das crianças 

variava conforme essa diferenciação. No entanto, vimos que, apesar da orientação, a 

professora posicionou-se, mesmo que implicitamente, mas, mesmo assim, pudemos observar 

diferenças no comportamento das crianças com relação a assumir o ponto de vista da 

instituição, pois na primeira atividade, em que a professora posicionou-se apenas 

implicitamente, houve muito mais discordâncias que na segunda, em que a professora 

posicionou-se claramente e apresentou argumentos para seu ponto de vista.  

Houve também uma diferenciação quanto à argumentação. Na primeira atividade, em 

que a professora posicionou-se apenas implicitamente, os alunos apresentaram mais 

justificativas durante o debate que na segunda. Poderíamos atribuir essa diferença ao fato de, 

na primeira atividade, não ter tido o posicionamento claro da professora, pois o fato de não ter 

um direcionamento para um ponto de vista poderia ter levado as crianças a se esforçarem para 

convencer os interlocutores. Mas, como a professora, na segunda atividade, posicionou-se 

apenas ao final da maioria das falas dos alunos, não podemos confirmar esta hipótese. No 
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entanto, essa diferenciação pode ter ocorrido pelo fato de o tema da primeira atividade ter 

mobilizado mais os alunos e também por eles terem dialogado mais como o texto. 

Observamos, por exemplo, que, nessa atividade, em que as crianças apresentaram mais 

justificativas e um contra argumento, esse contra-argumento surgiu exatamente de um diálogo 

sobre as vozes do texto. Acreditamos que a possibilidade de estar em contato com várias 

vozes permitiu uma maior possibilidade de dialogar com pontos de vista diferentes e elaborar 

justificativas e contra argumentos. 

Nas duas atividades, houve uma preocupação da professora em especificar o objetivo 

da escrita na hora da produção do texto, mas apesar de se tratarem dos mesmos alunos, na 

primeira atividade eles resistiram à escrita e na segunda não resistiram. Esse fato reforça a 

importância do contexto de produção para a realização dos textos. É possível que no primeiro 

dia eles tenham resistido à escrita porque estavam muito ansiosos e concentrados em outra 

atividade. Essa hipótese é reforçada porque na atividade em que eles resistiram, no final do 

debate, quando a professora fez o comando da produção explicando a importância da escrita, 

eles já não reclamaram e escreveram os textos. O momento em que eles resistiram foi 

exatamente quando a proposta da escrita apareceu no meio da atividade de forma 

descontextualizada, quando a professora perguntou durante o debate: “Será que vocês 

escrevem se eu botar o papel agora?”. É verdade que no início ela já havia falado que ia ter 

uma produção, mas essa proposta assim de repente provocou protestos.  

Finalmente, salientamos que os alunos nas duas atividades se posicionaram de forma 

segura, sem apresentar qualquer tipo de receio quanto a seus posicionamentos e indo de 

encontro inicialmente ao discurso institucionalizado. Isso sugere que não há uma relação de 

dominação por parte da instituição. Apesar de não terem questionado os argumentos da 

professora quando ela se colocou claramente na segunda atividade, argumentando a favor de 

não nos apropriarmos de objetos alheios, contrariando várias falas anteriores, o que 
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observamos foi uma adesão à posição da professora proveniente provavelmente do respeito e 

credibilidade que a professora/instituição inspiram e pela força dos argumentos apresentados 

e não por uma relação de autoritarismo. 

                                                                                                                                                                                

5.2.2. As situações da turma B  

 

     Esta segunda turma da escola pública tinha vinte e três alunos matriculados com idade 

entre nove e quinze anos, mas a maioria estava entre nove e doze anos. Apenas um aluno 

tinha quinze anos. A professora dessa turma tinha cinqüenta anos de idade, era aposentada 

pela Secretaria de Educação do Estado, onde atuava como supervisora escolar e professora. 

Era formada em Pedagogia e estava atuando na Rede Municipal há dezoito anos, sendo que 

quinze, nesta escola. No dia da aula havia vinte e dois alunos dos vinte e três matriculados e 

foram produzidos vinte e dois textos, mas apenas dezenove se apresentaram legíveis. A 

professora informou que freqüentemente realizava debates e que eles já produziam textos de 

opinião. 

 

• Análise da situação 1: sem posicionamento institucional (tema “Animais 

domésticos que dão despesas como gente”) 

 

No início da aula a professora anunciou que iriam fazer um trabalho interessante e 

convidou os alunos a participarem. Ela anunciou e escreveu no quadro o título da reportagem 

e pediu que os alunos levantassem hipóteses sobre o tema. Os estudantes levantaram várias 

hipóteses até chegarem, com ajuda da foto, à conclusão de que se tratava de animais 

domésticos. A professora dedicou bastante tempo a essa etapa da atividade, até chegar o 

momento da leitura, quando o texto foi lido pelos alunos e pela professora em voz alta. 
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Quando se falou em debate, os alunos queriam que fosse sobre política. Segundo a professora, 

eles gostavam de discutir política e ela já havia promovido debates em função das eleições. 

 Ao iniciar o debate, ela colocou as regras (falar um de cada vez e levantar a mão 

quando quiser falar) e pediu para uma aluna iniciar. Durante o debate, a professora conseguiu 

não se posicionar. Apenas em um momento deixou escapar muito sutilmente a sua posição, 

quando ela interpretou a fala de um aluno, fazendo um direcionamento:  

  

Alo Eu acho que num deve comprar muita roupa não. 
P Não deve exagerar, é isso que você tá dizendo. 

 

A frase foi dita em um tom muito mais afirmativo que interrogativo, deixando escapar 

a vontade da professora de reforçar a idéia de que certos gastos são um exagero. Apenas nesse 

momento ela deixou escapar seu posicionamento. No entanto, o fato de não poder se 

posicionar, dificultou sua participação no debate. Preocupada em não se posicionar, ela 

limitou-se a ouvir os alunos sem conseguir estabelecer a polêmica. 

Os alunos que falaram não se mostraram tímidos nem receosos em apresentar seus 

pontos de vista. No entanto, esse grupo que falou não foi representativo da turma, pois as 

falas foram restritas a um grupo pequeno. A fala dos alunos foi mais direcionada para a 

relação afetiva com os animais. Eles aceitaram a questão colocada no texto sobre compras 

para os animais, trazendo suas experiências com o tema sem questionar o fato dos gastos. As 

falas foram um tanto repetitivas, como se cada um quisesse apenas reforçar o que já foi dito. 

Apenas uma aluna, no momento em que a professora reforçou que o tema era sobre gastos 

com animais, se colocou contra se comprar muita roupa (trecho acima). Apesar do consenso 

durante o debate, eles se preocuparam em justificar seus pontos de vista: “eu acho que os 

animais têm que ser tratados como gente, porque eles têm sentimentos como todos nós”, “eu 

acho normal também porque a gente tem que...a obrigação da gente é dá a despesa dos nossos 
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animais. Ele num é da gente? A gente tem que dá a despesa.” Não apareceu no debate a 

colocação de contra-argumentos, o que poderíamos considerar natural em decorrência da 

situação de consenso que se estabeleceu. Podemos também supor que a ausência desse 

componente da seqüência argumentativa durante o debate se deve a um diálogo pouco 

consistente com as vozes que se apresentaram para o debate, no caso o texto, pois foram feitas 

poucas referências a ele, e não foi explorado o aspecto que trazia (mesmo de forma sutil) o 

outro ponto de vista. 

Observamos que o debate girou mais ou menos em torno de um consenso acerca da 

proposta de gastos com os animais, sem posicionamentos opostos. A partir deste fato, 

poderíamos fazer a seguinte reflexão: os alunos se influenciaram pelo texto, aceitando nesse 

caso a voz da instituição representada por um texto trazido pela professora? Ou se encantaram 

com uma idéia (mimar os animais) que sendo difícil para a realidade financeira deles exerceu 

um certo fascínio? Ou a não participação de toda a turma, visto que o debate aconteceu com 

um pequeno grupo de alunos, impediu a emergência de outros pontos de vista? Em sendo 

afirmativa qualquer uma das questões, podemos perceber a importância do contexto e das 

experiências que as crianças têm com o tema para a construção de seus pontos de vista.  

Observamos que a professora não se conformou com o consenso dos alunos em torno 

da aceitação de gastar como os animais. Ela deixou claro para a pesquisadora que gostaria de 

ter interferido e levado eles a uma construção mais crítica sobre o caso. Mas, o que está por 

trás dessa construção mais crítica não seria exatamente a tentativa de homogeneizar os 

discursos a partir das vozes da instituição representada pela opinião da professora, criticando 

os gastos ou os excessos com os animais? Será que mesmo trazendo os confrontos, a escola 

não tende a dissolvê-los a partir do momento em que não consegue na maioria das vezes 

apenas mediar esse confronto? 
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É claro que quando a professora se propõe a apresentar uma visão crítica, neste caso 

apresentar o problema das desigualdades sociais, em um país onde enquanto alguns gastam 

fortunas, outros não têm sequer o que comer, a professora está preocupada com a construção 

de um mundo melhor, mais justo e acreditamos que tornar as crianças sensíveis aos problemas 

do seu entorno seja papel da escola. Observamos inclusive que a ausência do posicionamento 

da professora tornou o debate pobre do ponto de vista da diversidade de opiniões. Portanto, o 

problema não seria a presença da voz da instituição, mas a forma como ela entra na discussão, 

possibilitando ou negando uma construção. O que é contraditório com uma visão crítica, não 

é o fato de a instituição ter um posicionamento e expressá-lo, mas o de não reconhecer que os 

alunos também o têm. 

Quanto à situação da produção, não se especificou bem o interlocutor: ora a professora 

falou sobre uma entidade que iria ver os textos, ora sobre a comunidade escolar e a finalidade 

ficava também entre escrever para uma entidade externa ler e para a comunidade escolar 

saber o que pensam sobre o assunto. Mas foi dito que o texto ficaria em um mural da escola 

para que as pessoas pudessem ler a opinião deles sobre o assunto e foi reforçada a importância 

de darmos nossa opinião sobre um assunto importante. 

   

• Análise da situação 2: com posicionamento institucional (tema “Achado é 

roubado?”) 

 

Primeiramente, a professora anunciou o trabalho e disse que eles teriam que descobrir 

o tema a partir da pergunta feita: Vocês já encontraram algum dinheiro? Os alunos foram 

respondendo e ela ia perguntando qual tinha sido a atitude deles ao encontrar alguma coisa. A 

maioria tinha encontrado dinheiro e gasto, com exceção de uma aluna, que declarou ter 

encontrado a dona de uma carteira porque estava com documentos. Depois, eles ficaram 
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tentando adivinhar do que ia falar o texto e fizeram colocações bem próximas, apesar de a 

professora ter achado que não estavam perto de descobrir. Então, ela entregou o texto e foi 

feita a leitura em dupla e depois pela professora, sem interrupção para explicações. 

A professora então anunciou o debate que ocorreu com a participação mais ou menos 

dos mesmos alunos que falaram na primeira aula dessa turma. No início, a professora se 

limitou a ouvir interferindo pouco. Nesse primeiro momento, eles defenderam, na maioria das 

colocações, que deveríamos nos apossar de achados se referindo sempre ao exemplo do texto, 

ou seja, encontrar dinheiro, e muitas vezes se colocando na posição das crianças personagens 

da reportagem. Eles justificaram vários pontos de vista: “Porque tá em situação difícil aí fica 

com o dinheiro”, “Eu mesmo ia ficar pra mim porque ia ser o meu futuro garantido”. Em um 

momento, uma menina justificou também a tese oposta: “eu não ia ficar pra mim não porque 

se eu achasse aquele dinheiro, levava pra minha casa e aquelas pessoas que roubou o dinheiro 

ia procurar o dinheiro. Se achasse a minha casa? Ia sobrar pra mim”. 

A professora tentou reverter o posicionamento deles inicialmente, direcionando 

perguntas cujas respostas já eram mais ou menos esperadas: 

 

Alo Se fosse comigo, eu tivesse achado, eu ficava com metade, eu doava metade pra 
caridade. 
P Agora vejam só. O tema é bem claro: achado é roubado?  
Als Nãao. 
P Agora, eu pergunto a vocês: eu acho um bolo de dinheiro, esse dinheiro é meu? 
Als Naão.   
P É de alguém. Quando a gente se apossa do que não é nosso, será que isso não é uma 
forma de roubar? 
Ala É, eu acho que é! 
P Você tem que raciocinar isso: aquilo que você acha não lhe pertence. É de alguém. Eu 
me aposso. É meu? 
Ala Professora, mas se a gente procura o dono e não encontra, se agente for na delegacia e 
não tiver ninguém, a gente pode ficar pra gente. 
 
 

Observamos como a partir da segunda pergunta, a professora conseguiu a resposta 

desejada, mas no final do diálogo a aluna resistiu e tentou um consenso, inclusive simulando 
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uma situação atípica (não ter ninguém na delegacia). Fica nas entrelinhas um certo desejo de 

que não houvesse ninguém na delegacia para que a apropriação pudesse ser justificada. 

O próximo passo da professora para convencê-los foi apresentar um argumento de 

autoridade através da narrativa de um amigo motorista que insistiu em localizar o dono de 

dinheiro encontrado. Nesse caso, ela não enfatizou os benefícios da ação, mas mostrou, 

através do exemplo relatado, que é possível se esforçar e localizar o dono de um objeto 

encontrado, mesmo que a primeira vista pareça difícil. Ela também usou o recurso de pedir 

aos alunos que se colocassem no lugar de quem perdeu o dinheiro, mas mesmo assim uma 

aluna construiu a seguinte defesa: “Pronto, se fosse eu, eu ia reclamar o dinheiro, mas se 

passasse muito tempo e a pessoa tivesse precisando mais do que eu, deixava pra lá”. 

Despertada pela professora para ver o outro lado da questão, enxergar o ponto de vista oposto, 

ela reforçou a tese que já vinha defendendo de que deve ficar com o dinheiro quem está mais 

necessitado, simulando o próprio exemplo, portanto utilizando um argumento de autoridade, a 

autoridade de seu próprio depoimento. Se ela deixaria pra lá, porque o dono do dinheiro 

também não poderia deixar? Desde que ele não fosse o mais necessitado.  

Observamos que mesmo após a intervenção da professora, deixando claro que sua 

posição era de que não devemos ficar com objetos que pertencem a outros, os alunos ainda 

insistiram um pouco no posicionamento anterior, e não aparentaram se sentirem intimidados 

em ir contra o posicionamento da professora, revelando que existia espaço para expressarem 

suas opiniões. 

No entanto, uma passagem da aula mostra a preocupação das crianças em não 

desagradar à professora: 

 

P- Aquele dinheiro pertencia a alguém não tenha dúvida. 
(conversas paralelas) 
Ala- Professora ele tava dizendo que se pegasse aquele dinheiro ele ficava pra ele eu tava 
dizendo que eu não ia ficar pra mim não porque se eu pegasse aquele dinheiro levava pra 
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minha casa e aquelas pessoas que roubou o dinheiro ia procurar aquele dinheiro. Se achasse a 
minha casa? aí ia sobrar pra mim, é por isso que eu ia pegar aquele dinheiro e ia devolver pra 
polícia. 
Alo- Eu não falei isso! Eu falei, eu perguntei a você:Vanessa se tu achasse o dinheiro, sério 
mesmo, tu ia ficar com o dinheiro pra tu? Aí tu falasse que não, que ia entregar. 
Ala- Aí ele falou que ficava. 
  

Vemos que no momento exato em que a professora colocou sutilmente uma crítica a 

quem ficar com o dinheiro, a aluna indica um colega que teria contrariado essa idéia. O colega 

citado imediatamente reage dizendo que não disse isso (o diálogo dá um indicativo de que 

realmente ele falou). Portanto apesar de no geral a turma ter tentado o consenso com o ponto 

de vista da professora, vemos que de forma clara há uma preocupação em não desagradar, não 

fugir do que parecia ser o normal para a professora. 

Vejamos agora como apareceram na situação os contra-argumentos. Eles foram 

poucos e apareceram de forma implícita. Por exemplo, alguns defenderam no final que 

devíamos nos apropriar de objetos se não tivéssemos como localizar o dono. Nessa colocação, 

fica implícito o contra-argumento de que mesmo sabendo que o dinheiro não é meu, eu posso 

me apropriar. Considerando a cadeia argumentativa ela ficaria: ponto de vista: Podemos ficar 

com os objetos dependendo da situação; justificativa: porque nem sempre podemos encontrar 

o dono; O contra argumento/refutação implícito seria: é verdade que podemos localizar o 

dono dos objetos encontrado/mas nem sempre isso é possível. Dizemos que é um contra-

argumento implícito porque fica claro que a justificativa revela uma preocupação em 

reconhecer que existe esse posicionamento oposto, sugerindo que não deveríamos nos 

apropriar, mas procurar o dono. 

Observamos um contra argumento mais claro quando a aluna defende que o dinheiro 

encontrado deveria ser usado para ajudar outras pessoas e dialoga com o ponto de vista de 

outra aluna:  
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Ala- Como Luciana falou agora que se ela achasse o dinheiro ia ficar pra ela porque ela estava 
passando necessidade.Se a pessoa tivesse pobre ia ficar com o dinheiro num é ? porque a 
gente tava passando necessidade não tinha nada em casa pra fazer essas coisa..só isso. 
Ala- Eu sei também que mesmo a gente passando necessidade a gente podia também ajudar 
outras pessoas .Não era só devolver aos policiais não. 
 

 

A primeira aluna defendeu que devemos ficar com o dinheiro encontrado se estamos 

passando necessidade. A segunda vai defender que com o dinheiro devemos ajudar as pessoas 

que precisam e entregar a polícia, mas ela inicia a frase trazendo o ponto de vista oposto já 

com a refutação: “mesmo a gente passando necessidade”. Nessa frase, há um contra-

argumento e uma refutação: contra-argumento- Quando estamos passando necessidade temos 

um motivo pra ficar com o dinheiro; refutação- mas mesmo passando necessidade o dinheiro 

deve ser para ajudar outra pessoa que precisar. A justificativa da necessidade já vinha sendo 

colocada por colegas e talvez por isso ela sentiu necessidade de trazer para imediatamente 

refutar. 

Eles fizeram muitas referências ao texto lido, se colocaram no lugar das crianças, 

simularam situações e também trouxeram vozes sociais como: “quem perdeu é relaxado”. Um 

aluno que não participou do debate, já no final, citou o caso do celular roubado na outra 

turma, mas não trouxe a voz da instituição que tinha feito uma campanha a favor da 

devolução de objetos achados. 

 

Alo Feito o celular da professora. 
P A professora não era obrigada a pagar, entregar era obrigação de homem honesto, 
ficou claro minha gente? 
Alo Mesmo coisa sem valor? 
P Até cinco centavos. 
Alo Cinco centavos nem mendigo quer. 

 

Esse trecho mostra o momento em que o aluno trouxe a experiência ocorrida na escola 

para o debate e também a forma como a professora, apesar de ter conseguido estabelecer a 
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polêmica e ter feito esforço para que os alunos expressassem sua opinião, finalizou, tratando a 

opinião como um conteúdo, uma informação não polêmica. Isso pode ser visto quando a 

docente disse: “ficou claro minha gente?”. Neste momento, ela estava referindo-se ao fato de 

a professora da outra turma ter dado uma gratificação ao aluno que indicou o colega que teria 

roubado o celular. Ela não disse “eu acho que...”, mas disse a sua opinião e perguntou se ficou 

claro, como se fosse uma declaração de um fato para os alunos. Isso aconteceu no exato 

momento em que já havia dado o comando para a produção do texto. 

 No comando da produção, a professora não deixou claro o interlocutor.  Ela fez apenas 

questão de dizer que era para alguém ler e que por isso eles deveriam ter cuidado com a 

escrita. No entanto, não especificou a finalidade da escrita nem o interlocutor. 

 

• Considerações sobre as situações na turma B 

 

Nas duas atividades, a professora conduziu o debate de forma que as crianças ficassem 

livres para se colocarem. No entanto, um pequeno grupo participou. Na atividade em que não 

se posicionou, ela não conseguiu estabelecer a polêmica e os discursos ficaram 

homogeneizados em função de vozes do texto que traziam experiências de pessoas que 

gastavam com animais. Há aqui a possibilidade de os alunos terem homogeneizado os 

discursos em função da voz do texto que sendo apresentado pela professora seria uma voz 

institucional. Mas, considerando que no momento em que a professora se posicionou na 

atividade seguinte, essa homogeneização não ocorreu, podemos supor que não foi a voz 

institucional que homogeneizou os discursos na primeira atividade, mas a ausência de outras 

vozes.                                   

Nas duas situações, as crianças apresentaram justificativas para seus pontos de vista. 

Na primeira, em que houve um consenso quase geral, não apresentaram contra-argumentos e, 
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na segunda, em que houve uma resistência, inclusive ao ponto de vista da professora, 

surgiram contra argumentos implícitos. Pudemos também observar que, no segundo 

momento, quando elas apresentam contra argumentos, houve mais referências ao texto lido. 

Talvez um diálogo maior com o texto, na primeira atividade, tivesse levado as crianças a 

incrementar e até polemizar a discussão, pois o próprio texto trazia sutilmente também o outro 

ponto de vista que os alunos não assumiram: o de que é um exagero gastarmos muito com 

animais. 

 Nas duas atividades, apesar de poucas crianças terem participado, elas não mostraram 

qualquer tipo de receio em apresentar seus pontos de vista, mesmo contrariando a professora, 

e apenas tentaram negociar a partir das colocações desta. Vimos também que as crianças não 

trouxeram para o debate a voz da instituição sobre o tema (no caso do tema que a instituição 

tem posição assumida) e discutiram muito mais baseadas em suas experiências. 

 Quanto à produção de textos, as crianças não apresentaram resistência à escrita. No 

comando das produções, não houve explicitação do interlocutor e da finalidade na segunda 

aula, mas na primeira ela estabeleceu a comunidade escolar como interlocutora e disse que os 

textos iam ser expostos em mural. Nas duas atividades ela tentou incentivar a produção a 

partir da importância de colocarmos nossos pontos de vista e de sermos claros, ou seja, de 

produzirmos um texto bem escrito para sermos bem compreendidos.  

  

5.2.3. As situações da turma C 

 

A professora tinha 39 anos, formação em Letras e atuava na escola há 18 anos, sendo 

que tinha se afastado por um ano para uma experiência em outra escola. As duas turmas que 

trabalhamos nesta escola eram ministradas pela mesma professora, visto que esta assumia a 
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disciplina Língua Portuguesa em todas as terceiras e quartas séries. Havia vinte alunos 

matriculados nesta turma, com idade entre nove e 11 anos, a maioria com 10 anos. 

Segundo afirmação da professora, era prática da escola trabalhar com textos de 

opinião e com debates. Ela deu o exemplo de uma atividade em que eles teriam que dar a 

opinião sobre o projeto criança esperança.  

  

• Análise da situação 1: sem posicionamento institucional (tema “Animais 

domésticos que dão despesas como gente) 

 

No dia da aula havia 19 alunos dos 20 matriculados nesta turma. A professora iniciou 

perguntando qual era o jornal mais antigo da América Latina. A partir da conclusão de que era 

o Diário de Pernambuco, ela fez algumas questões sobre a função do jornal e os alunos 

fizeram várias colocações, mostrando que tinham acesso a jornal e que já haviam trabalhado 

com jornal na escola. Depois, ela disse que eles iriam ler uma reportagem de jornal sobre 

animais domésticos e disse que era uma reportagem bem interessante. Ela perguntou se eles 

tinham animais domésticos e todos responderam que tinham. Ela então pediu que, começando 

da direita pra esquerda, os alunos falassem sobre seu animal e dissessem como cuidavam dele. 

Eles falaram bastante sobre seus animais e a professora disse o título da reportagem para que 

eles elaborassem hipóteses sobre o conteúdo do texto. Nesse momento, alguns já entraram na 

questão do debate. Depois de se chegar a conclusões sobre o texto, foi feita a leitura em dupla 

e depois a professora fez uma leitura em que cada aluno leu um pedaço do texto. Esse tipo de 

leitura dificultou o entendimento, pois a leitura não era fluente e ficou muito recortada. O 

objetivo desse segundo momento de leitura (presente na proposta de atividade entregue a 

professora) era que a professora lesse alto exatamente para facilitar o entendimento e para que 

ela esclarecesse algumas questões do texto. Foi feito o debate organizado mais ou menos no 
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mesmo formato da primeira fala sobre os animais (cada aluno com sua vez de falar). Ao final 

do debate, a professora deu o comando para a produção e os alunos não apresentaram 

resistência para escrever o texto. 

Observamos que a professora conduziu o debate favorecendo a participação de todos 

sem inibir a fala dos alunos, mas não conseguiu ficar sem posicionar-se. A forma como 

organizou o debate, cada um falando seguindo a ordem das carteiras e não da necessidade de 

falar, pode ter impedido que algumas falas emergissem, pois nem sempre queremos falar 

quando é a nossa vez, mas quando temos algo a dizer, concordar, discordar ou complementar 

a partir das falas anteriores, tanto que as crianças alguma vezes quebraram essa regra. Nesses 

momentos, a professora permitiu a fala da criança. Essa proposta pode induzir os alunos não a 

debater e sim a expor sua opinião, independente do que outras pessoas estão dizendo, 

dificultado o diálogo entre as vozes presentes no debate.  

A forma como a professora conduziu a aula, apesar de ter partido de uma situação de 

polêmica, não permitiu que essa polêmica realmente aflorasse. Não podemos dizer que seu 

posicionamento foi explícito porque ela não disse em nenhum momento “eu acho que” ou 

“minha opinião é”, mas fica claro que ela posicionou-se contra os gastos com animais. 

Durante as falas dos alunos, ela quase não interferiu, não problematizou a questão. Nas 

poucas vezes que interferiu, deixou a marca de seu posicionamento. No início, quando ela 

pediu que falassem sobre seus animais, ela escutou sem interferir e todos revelaram gastos 

com seus animais, um aluno inclusive disse que o cachorro do colega ao lado comia ração 

importada, antecipando um item do texto que ainda não tinha sido lido. Quando estavam 

levantando as hipóteses sobre o texto que iria ser lido, uma aluna disse: “Professora tem uma 

coisa que eu tava vendo aqui na foto. Tem tanta gente na rua passando fome sem dinheiro pra 

comprar coisas, enquanto isso o pessoal gasta dinheiro com roupa pra cachorro, tratando 

cachorro feito gente com tanta gente na rua precisando disso.” Nesse momento, alguns alunos 
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estavam com conversas paralelas sobre o tema e a professora disse: “Olha só, eu gostei, olha 

aqui a observação de Priscila. Escutaram a observação que ela fez?”, colocando uma ênfase 

bastante aprovativa na expressão final. Vejamos um trecho do debate em que o 

posicionamento da professora também ficou evidente: 

 

Ala É muito luxo. 
Ala É muito luxo porque muita gente não tem roupa nem dinheiro. 
Alo Veja bem. Daqui a pouco ta falindo. 
Ala Uma pessoas que tem uma cadela é feito uma filha pra ela. 
Ala Eu acho que há inversão de valores, ela ta tratando a cadela como pessoas enquanto 
que pessoa com fome, ela podia ter doado, ela está passando do limite. 
P Com certeza. Quando a pessoa é tratada como bicho.Ótimo, adorei. 

 

Neste momento, a professora poderia ter levado a questão para o grupo em forma de 

polêmica, perguntando o que eles acharam sobre a afirmação da colega, assim como no caso 

da menina que tentou posicionar-se contra a maioria (uma pessoa que tem cadela é feito uma 

filha pra ela). O que ocorreu, no entanto, foi que a colocação da aluna que se posicionou 

contra a maioria foi ignorada e a professora assumiu imediatamente o posicionamento da 

aluna que criticou os luxos. 

   A partir do primeiro posicionamento da aluna contra os gastos com animais e a 

aprovação da professora, os alunos acompanharam a idéia e ninguém defendeu os gastos com 

animais, mesmo todos tendo revelado no início que gastavam com os seus sem apresentar 

nenhum remorso ou restrição. Apesar desse formato em que foi organizada a aula, as crianças 

apresentaram justificativas para seus pontos de vista, que circularam em torno da opinião da 

professora, criticando os gastos excessivos com animais. Vejamos algumas justificativas para 

assumir esse ponto de vista: “muita gente não tem roupa nem dinheiro”, “é uma inversão de 

valores”, “cachorro não se preocupa se é bonito ou feio, ele é irracional” (essa fala critica a 

utilização de acessórios como roupinhas, lacinhos, etc), “daqui a pouco tá falido”, “quando a 

menina ficar pobre vai ser prostituta” (ficar pobre e falir de tanto gastar dinheiro com 
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cachorro), “ta tomando o lugar na sociedade”. Apenas uma aluna durante toda a aula colocou 

uma justificativa contra: “umas pessoas que tem uma cadela é feito uma filha pra ela.”, mas 

como vimos acima, foi ignorada pela professora. 

Julgamos que o tema era possível de ser tratado como neutro na escola, no entanto 

durante o debate uma aluna citou um texto do livro de Português que falava sobre quando 

bicho é gente e gente é bicho. Parece-nos ter sido dessa discussão que surgiu a expressão 

inversão de valores, mostrando como as crianças inseriram o vocabulário dos textos em suas 

falas. Vimos, portanto, que as crianças já revelavam um diálogo sobre o tema, inclusive 

através das vozes que circulavam na instituição e pareciam se comportar de forma a não 

contrariar essas vozes. Quanto às vozes opostas, presentes no exemplo da reportagem, as 

crianças traziam para dialogar com a voz institucional, inclusive através do recurso ironia: “só 

falta um carro”, “só falta ser presidente”. 

Observamos que apesar de uma adesão à voz da instituição, não existia uma relação de 

autoritarismo explícito entre a professora e alunos no que se refere à expressão dos alunos. A 

professora abriu espaço para a fala dos alunos, escutou-os e eles não se mostraram tímidos ou 

receosos de se colocarem, mostrando que estavam acostumados a expressarem-se sem 

restrições. No entanto, podemos observar um tipo de autoritarismo sutil, por exemplo, quando 

ela ignorou a fala da menina que estava indo contra seu ponto de vista. Tendo o controle da 

situação, a professora direcionou o debate para o caminho que desejava, agindo, portanto, de 

forma autoritária.  

Quanto à situação de produção, percebemos que apesar de ter tido uma preocupação 

em motivar a leitura do texto, dizendo que era interessante e criando expectativas, a 

professora não motivou tanto os alunos para a escrita. Pediu simplesmente que fizessem um 

texto de opinião sobre o tema, mas não definiu interlocutor nem finalidade. 
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• Análise da situação 2: com posicionamento institucional (tema achado é 

roubado?) 

  

A aula ocorreu de forma um pouco apressada, pois a professora tinha nesta turma a 

primeira e a última aula. Então, foi feita a leitura e o debate na primeira aula e a produção de 

textos na última. Observamos como a forma de organização da escola pode contribuir ou 

atrapalhar nas questões específicas de sala de aula. Essa organização fragmentada do dia 

letivo pode dificultar não só uma interação entre as disciplinas, mas a própria situação 

didática. A forma como os alunos produziram os textos nesta aula pode ter influenciado no 

resultado da produção. 

A professora iniciou perguntando se alguém já tinha encontrado alguma coisa e após a 

confirmação de alguns alunos, ela anunciou a leitura do texto dizendo que eles iriam ler a 

história de meninos que encontraram muito dinheiro, mas que era uma história de verdade. 

Perguntou se eles gostariam de saber sobre a história, e após a resposta afirmativa foi iniciada 

a leitura em dupla e depois individual pela professora. Imediatamente após a leitura, ela 

iniciou o debate. Como na situação 1, ela indicou a vez de cada falar. Após a fala de todos, 

inclusive da própria professora que se colocou várias vezes, ela deu o comando da produção e 

eles saíram para a aula de Educação Física. Na última aula foi realizada a produção de textos.  

 A professora, como foi solicitada, posicionou-se durante o debate, trazendo vários 

exemplos de sua vida pessoal e de casos ocorridos na escola. Apesar de deixar claro seu 

posicionamento quanto ao fato de devermos devolver os objetos que encontramos, ela tentou 

estabelecer um consenso, quando contou, por exemplo, um caso em que encontrou dinheiro 

na boca do caixa eletrônico e como não tinha como descobrir o dono, ficou com o dinheiro. 

Quando trouxe a voz da instituição dizendo que na escola o sistema era que quem achasse 
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qualquer coisa entregasse na secretaria, ela complementou: “Já entregaram até R$ 2,00 que 

acharam na quadra”. Sem perceber, a professora revelou na expressão até R$ 2,00 uma certa 

tolerância com o fato de nos apoderarmos de valores pequenos, pois a expressão indicava uma 

surpresa, como se o natural fosse não entregar os R$ 2,00, visto que é um valor insignificante. 

Portanto, a professora declarou sua posição contra nos apropriarmos, mas também deixou 

claro que depende do momento, estabelecendo um certo consenso. 

 Durante o debate, os alunos apresentaram alguns pontos de vista acompanhando o 

raciocínio do consenso apresentado pela professora, mas poucos justificaram e se limitaram a 

citar experiências. Também não fizeram nenhuma referência ao texto lido nem discutiram a 

atitude das crianças personagens. O formato do debate (cada um falando na sua vez) pode 

também ter prejudicado as falas e o confronto de idéias só apareceu uma vez quando um 

aluno disse: 

 

Alo Não é roubado. Você acha na rua, você vai sair: É seu? É seu ?.. 
Alo Se você não saiu pra comprar não é seu. 
  

As duas colocações taxativas e opostas não foram aproveitadas para estimular a 

polêmica e foram quase ignoradas pela professora, que passou a narrar que na escola os 

alunos entregaram uma farda novinha que encontraram, e o MP3 que a pesquisadora havia 

esquecido no banheiro. Temos que lembrar, porém que nesse momento o tempo estava se 

esgotando e a professora não tinha como estabelecer mais polêmica, por isso talvez tenha 

encerrado o debate com essa colocação e foi obrigada a ignorar a polêmica que estava 

surgindo. 

No exemplo que a professora citou, ela disse que a diretora deveria agradecer a 

menina que entregou o MP3 e disse: “um MP3! Quem é que não queria um? Neste momento, 

ela, mais uma vez, deixou implícita uma certa compreensão com a possibilidade das crianças 
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terem ficado com os objetos, visto que a tentação de ter um MP3 era muito grande, e por isso 

a diretora deveria agradecer às meninas, pois foram além da expectativa ao devolverem um 

MP3. 

O comando da produção foi feito sem especificar interlocutor ou finalidade. A 

professora apenas disse que era pra fazerem um texto de opinião e enfatizou o fato de ser a 

opinião de cada um e lembrou que deveriam justificar: 

 

P Nós vimos aqui a questão de achado não é roubado. Mas vimos também que se você 
achou alguma coisa e tem como entregar, então tem que entregar. Agora, se você não tem 
como encontrar o dono, então eu concordo que é seu. Teve um caso em Gugu, que o homem 
achou um dinheiro no lixão e entregou. Então, essas crianças que acharam esse dinheiro elas 
entregaram, não é? Elas agiram certo porque era muito dinheiro. A partir desse momento, 
vocês vão fazer um texto de opinião e essa opinião não é a minha nem a de ninguém. É a sua! 
Então? Achado é roubado? Você coloca seu ponto de vista e justifica. Se você quiser citar 
alguma experiência pode, mas a opinião é de vocês. Dê sua opinião clara e, se possível, cite 
exemplos. 
  

Observamos que, apesar de enfatizar que os alunos deveriam escrever sua própria 

opinião, o comando foi iniciado com uma espécie de veredicto sobre o tema: “Nós vimos aqui 

a questão de achado não é roubado. Mas vimos também que se você achou alguma coisa e 

tem como entregar, então tem que entregar. Agora, se você não tem como encontrar o dono, 

então eu concordo que é seu”. Desse modo, ela contrariou a idéia de que existiam opiniões 

opostas a serem consideradas. 

 

• Considerações sobre as situações na turma C  

 

 Observamos que nas duas atividades a professora posicionou-se, mesmo que na 

primeira não de forma declarada, e em ambas o tema discutido já havia circulado na escola 

como posicionamento da instituição. Esse fato prejudicou a intenção inicial de termos duas 

situações opostas desse ponto de vista, mas, mesmo assim, as atividades ofereceram vários 
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elementos de análise. A diretora e a professora disseram que o tema era possível de ser tratado 

como neutro, mas vimos que o tema já havia sido tratado. Na verdade, é muito difícil 

reconhecer todos os temas que passaram pela instituição, dado que o discurso da escola não é 

construído só por ela e sim por outras instituições que com ela dialogam, como os autores dos 

livros didáticos, por exemplo. Um tema defendido em um texto inserido em um livro didático 

passa a ser parte do acervo de valores da instituição. Estamos, com isso, evidenciando que na 

verdade, é muito difícil encontrarmos temas neutros no contexto escolar, dado que nesta 

instituição diferentes temáticas são focos de reflexão e são contempladas em textos 

apresentados em diferentes suportes. Por outro lado, mesmo que o tema não tenha sido 

discutido, há valores mobilizados na discussão do tema que não estão ausentes na instituição.

 Interessante que a situação quase se inverteu. Na primeira atividade, em que foi 

solicitado o não posicionamento da professora, ela se posicionou implicitamente contra os 

gastos com animais. Já na segunda, quando foi solicitado o seu posicionamento explícito 

contra nos apropriarmos de objetos encontrados, ela posicionou-se, mas tentou estabelecer um 

consenso. O que observamos é que no primeiro caso os alunos aderiram maciçamente ao 

posicionamento da professora, mas justificaram seus pontos de vista, mesmo sendo o mesmo 

da professora. Ou seja, o fato de não precisarem convencer a professora não os desmobilizou 

para construírem suas justificativas. Já na segunda atividade, quando a professora se 

posicionou de forma declarada, eles acompanharam a tentativa de consenso da professora e 

praticamente se limitam a apresentar experiências. O que podemos perceber de diferente nas 

duas atividades que pode ter ocasionado esse comportamento diferenciado, além da forma de 

posicionamento da professora é o fato de na primeira atividade as crianças terem dialogado 

mais com a reportagem lida na atividade e também com outro texto lido anteriormente, que 

uma aluna citou. O texto lido anteriormente, como a aluna colocou, defendia a não inversão 

de valores entre bicho e gente, enquanto que o texto lido no dia da atividade trazia muitas 

 93 



 

experiências de gastos com animais. Dessa forma, o diálogo entre os dois textos estimulou a 

produção de justificativas. Já na segunda atividade, quando praticamente não houve 

justificativas, eles não fizeram nenhuma referência ao texto, não avaliaram a atitude dos 

personagens. Dessa forma, foi bastante reduzido o número de vozes no debate. 

Quanto à produção de textos, nas duas atividades não ficou definido o interlocutor 

nem a finalidade do texto, a professora se esforçou por dizer que deviam escrever sua opinião 

mas contrariou essa orientação na própria a fala. 

 Observamos nas duas atividades que houve um esforço da professora em ouvir e 

respeitar a fala das crianças, mas ficou evidente que ela não conseguia sempre considerar e 

aproveitar todas as falas, evitando o confronto de idéias e tentando homogeneizar o debate. A 

forma como organizou o debate também prejudicou um pouco a fluência das falas, mas não 

existiu nenhum tipo de repressão explícita às falas das crianças e essas não se mostraram 

tímidas em se colocar. Inclusive tentaram algumas vezes quebrar as regras estabelecidas para 

o debate, revelando que não havia uma relação de autoritarismo explícita. O que pudemos 

observar foi um tipo de autoritarismo em que a professora utilizou-se da sua posição para 

direcionar o debate e observamos que é um sistema eficiente quando se pretende 

homogeneizar os discursos, pois nas duas atividades os alunos aderiram de forma geral ao 

ponto de vista da instituição. 

 

5.2.4. As situações da turma D  

 

Esta turma era formado por apenas nove alunos. A professora era a mesma que 

trabalhava na turma C, pois ela lecionava Língua Portuguesa em todas as turmas de terceira e 

quarta séries da escola. Os alunos tinham entre nove e dez anos, com exceção de uma aluna 

que tinha 15 anos (aluna especial). Todos os alunos estavam presentes no dia da aula. 
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 A professora declarou em conversas informais que costumava fazer textos de opinião e 

citou um trabalho sobre o programa televisivo (se as crianças deveriam ser livres ou não para 

escolher seus programas). Durante a conversa, ela deixou escapar o contentamento pelo fato 

de apenas um aluno não ter mudado de opinião ao final do trabalho, ou seja, não ter aderido à 

opinião de que os pais devem controlar a programação dos filhos. 

 

• Análise da situação sem posicionamento institucional (tema “Animais domésticos 

que dão despesas como gente”) 

 

A aula foi iniciada com uma discussão sobre o jornal e os alunos mostraram que 

conheciam as características do suporte e sua função na sociedade. A professora falou sobre a 

oportunidade de nos posicionarmos através do jornal e disse que iriam ler uma notícia sobre 

animais domésticos. Pediu que eles falassem um de cada vez, por ordem das cadeiras, sobre 

seus animais e os gastos com estes. Nesse momento, a professora inseriu pela primeira vez 

implicitamente seu posicionamento. Quando eles começaram a citar os gastos com animais, 

ela disse: “mas ele deve ultrapassar o que a gente gasta com a gente mesmo?”. Ao que os 

alunos responderam: “não”, “nem tudo”. A essa segunda resposta, ela apresentou o espanto, 

perguntando: “Tem algum que a gente deve gastar mais que com a gente mesmo?”. Esse foi o 

primeiro momento de posicionamento da professora que durante todo o debate tentou através 

de perguntas, recuperar a discussão já feita de quando é que bicho é gente e gente é bicho. 

Apesar de não dizer de forma clara, ficou evidente que ela assumia o posicionamento contra 

os gastos com animais. Trazemos um trecho completo do diálogo em que podemos não só 

observar o processo de perguntas com respostas esperadas, mas o fechamento do diálogo, 

quando a professora se decepcionou com o aluno que, apesar de todo o seu esforço, concluiu 

que era bom tratar animal como pessoa.  
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P E quando é que o animal é gente e gente é animal? 
Alo Quando o ser humano exclui outros do meio social. 
P Aí é o que? Quando o ser humano exclui o outro do meio social, ele tá formando 
aquele outro o que? 
Alo Animal. 
P Animal, e quando é que o animal é gente? 
(pausa) 
Ala Ajudando o próximo. 
P Quando é que o animal toma o lugar de uma pessoa? 
Alo Quando eles tomam o lugar de humanos. 
P Você acha que o animal por conta própria toma o lugar de uma pessoa? 
Als Não. 
P Então, é isso que eu quero saber: quando é que ele toma o lugar de uma pessoa? 
Quando é que ele passa a ser gente ao invés de ser animal? 
Ala Quando ele é bem respeitado. 
(pausa) 
P Foi tão bom esse tema minha gente. 
Alo Quando ele é bem respeitado por pessoas poderosas que não tá nem aí pra pobre, só 
pensam nele e no seu animal. 
P Aí o que ele faz com esse animal pra que ele se sinta gente e não animal? O que que o 
dono desse animal faz com ele? 
Alo Gasta mais do que pessoa. 
Ala Trata como pessoa. 
P Qual a sua opinião sobre isso? 
Alo  Que é bom. 
P È bom? 
Alo É bom o animal fica confortável. 
P É bom!? Então tá certo.Vou deixar a opinião de vocês. É bom, né? 

 

A decepção ficou clara no espanto que a professora expressou: “É bom!?”. Apesar de 

concluir dizendo que ia deixar a opinião dos alunos, o tom era como se não houvesse outro 

jeito. Portanto, mesmo não de forma declarada, durante o debate, a professora posicionou-se e 

mesmo os alunos no início tendo falado sobre os luxos dos animais sem remorso, indicando 

vários produtos e serviços que dão despesas (veterinário, fazer escova no cachorro, hidratante, 

xampu, roupinha, caminha, absorvente, mamadeira, fralda, guaraná, bolo e osso sabor 

chocolate), a partir desse momento começaram a expressar a preocupação com o ser humano 

em detrimento do cachorro. De maneira geral, eles assumiram essa preocupação, criticando o 

luxo com animais e apresentando justificativas: “é errado porque bota as pessoas pra trás”, 

“deixa de pensar no próximo”, “vai gastar com animais em vez de botar comida pra casa”, 
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“porque ao invés de ajudar uma pessoa que precisa tá ajudando um cachorro”. Os dois alunos 

que assumiram o ponto de vista oposto ao da professora também apresentaram justificativas: 

“Os animais merecem ter o mesmo luxo que o ser humano tem”, “é bom o animal ficar 

confortável”. Os alunos não trouxeram contra-argumentos, mas inseriram a voz oposta, por 

exemplo, por via da ironia, como nessas duas falas que se complementam: “só falta ela falar e 

sair desfilando”, “só falta ela desfilar, querer ficar magra e morrer de anorexia”. Dialogam 

aqui com vozes sociais: desfilar é ser muito chic, é preciso ser magra para ser chic, anorexia é 

doença de gente chic.  

Foi observado, portanto, que os alunos apresentaram na ironia duas vozes opostas: 

uma voz defendendo os exageros, que, pela forma irônica como foram introduzidas, traziam 

subjacente outra voz ridicularizando a que era explicita e, portanto, combatendo essa voz que 

estava presente no texto lido através da prática das personagens apresentadas no texto. Em 

outros momentos, tanto a professora como os alunos fizeram referência ao texto lido. 

Os alunos, apesar de terem aderido à opinião da professora, não se mostraram tímidos, 

se colocam com muita desenvoltura e um aluno que foi de encontro à opinião da professora 

deixou claro em determinado momento que o posicionamento desta e o desejo de que os 

alunos assumissem seu ponto de vista não o intimidava: 

 

P E agora, depois que eu falei isso, será que vocês tem outra opinião pra dar? Que vocês 
acham agora? 
Ala Ruim. 
P Ruim porque? 
Ala Porque invés de ajudar uma pessoa que precisa, ta ajudando um cachorro. 
P Mais alguém? Taíza não fala? 
Ala  Eu acho ruim. 
P Por que? 
Ala Porque eles cuida mais do cachorro do que deles mesmo. 
P Thaíza o que você acha disso? De animais domésticos que dão despesas como gente? 
Ala As pessoas cuida dos animais muito bem e deixa de cuidar dele. 
P Dele ou de quem? 
Ala Das pessoas que necessitam. 
P Mais alguém?(olhando pra Diego) 

 97 



 

Alo (Diego) Eu não vou mudar minha opinião, não. 
P Não mude não, tem que ser respeitada sua opinião. 
 

Observamos que nesse trecho do diálogo a professora tenta mudar a opinião dos 

alunos que ainda não tinham aderido a sua e o aluno Diego compreende e reage ao simples 

olhar da professora. Essa cena mostra mais uma vez que apesar de não haver uma relação de 

autoritarismo explícito, o autoritarismo ocorreu pela forma como a professora conduziu o 

trabalho, ou seja, a professora insistia em convencê-los, de forma um tanto discreta, de que é 

errado os gastos com animais, desconsiderando o ponto de vista oposto e, portanto, 

dificultando a polêmica. Mesmo sendo autoritária, ela reconhecia que a opinião do aluno 

deveria ser respeitada. O aluno, por outro lado, não se curvou à tentativa explícita da 

professora de trazê-lo para o seu lado da discussão, revelando que não havia receio quanto ao 

fato de discordar da professora.   

A professora apresentou uma tendência a não considerar algumas falas. Em um 

momento, por exemplo, uma aluna disse: “mas quem cuida assim é rico”. Essa fala da aluna 

tentou contrariar os colegas que haviam justificado que não deveríamos gastar com animais 

porque deixamos de gastar conosco. Ela estava querendo lembrar que se você é rico esse 

dinheiro (no caso estavam falando de R$ 360,00 reais que a menina citada no texto gastava) 

não era uma quantia significativa. Mas a professora quase ignorou a fala e perguntou se no 

bairro havia pessoas que tinham mais necessidades que “esses cachorros”. Vemos aqui como 

a aluna inseriu a refutação a um contra argumento implícito e que essa construção, que foi 

possível por via do diálogo estabelecido, poderia ter deflagrado uma polêmica interessante e 

levado à construção de novos pontos de vista. Mas como vimos, a fala foi ignorada. Houve, 

portanto, um autoritarismo que se revelou não explicitamente no relacionamento, mas na 

forma de condução do debate. 

Quanto à produção de textos, a professora tentou chamar a atenção para a importância 

de darmos nossa opinião e sobre a possibilidade de publicar o texto deles no Diarinho, como 
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já havia acontecido com outro Aluno da escola. Dessa forma, ela conseguiu estabelecer um 

interlocutor e uma finalidade para o texto. 

 

• Análise da situação 2: com posicionamento institucional (tema “Achado é 

roubado?) 

 

A professora iniciou perguntando se alguém já havia encontrado dinheiro. Um aluno 

respondeu que sim e ela perguntou qual era a orientação da diretora da escola sobre esse 

assunto. O aluno explicou que era para entregar na secretaria. A professora enfatizou a 

importância da atitude trazendo a voz da instituição. Em seguida, ela disse que leu uma 

história sobre um menino que achou muito dinheiro e um aluno lembrou-se de contar uma 

história sobre um celular que seu pai encontrou e devolveu. A professora também contou uma 

história de um taxista que devolveu seu celular e perguntou se eles desejavam conhecer a 

história dos meninos que acharam muito dinheiro. Eles confirmaram e ela explicou que era 

uma história que tinha acontecido em Natal e que foi publicada no Diário de Natal. 

Foi feita a leitura dos textos em dupla e logo em seguida a professora leu alto, parando 

durante a leitura apenas para explicar o que significava “conta em juízo” e porque a palavra 

“verdadeiro” estava entre aspas. Então ela iniciou o debate, colocando a importância da 

atitude do policial, personagem da notícia.  

O debate foi organizado da mesma forma que o anterior desta sala: cada aluno falando 

na sua vez de falar. Mas, em determinado momento, quando todos já haviam falado, a 

professora perguntou quem queria falar mais alguma coisa. É interessante notar que eles 

falaram ainda várias coisas e pudemos perceber que no momento de fala livre as opiniões 

fluem mais. Vejamos o trecho em que o aluno interrompeu a professora até conseguir falar, 

insistindo na sua necessidade de expor um exemplo: 
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Ala Tia, uma vez no ônibus ela deu dois reais e o homem deu uma quantia errada. Ela 
devolveu e o homem deu de novo um errado. Ela disse que tava errado, o homem deu três 
vezes errado e ela devolvendo até que.. 
P Isso é um momento que a gente tem de cansaço mental... 
Alo Tia,tia 
P E acontece com qualquer pessoa... 
Alo Tia, tia. 
P Principalmente com dinheiro. 
Alo Com licença, tia. 
P Diga . 
Alo Aconteceu isso como o meu irmão, ele deu dois reais, a gente ficou na frente onde fica 
os idosos, mas a gente não sentou não e ainda o cobrador, quando a gente desceu, deu mais 
um ainda. 
  

Observamos que a insistência do aluno em colocar seu exemplo, que poderia também 

ser um ponto de vista, só se deu pela forma livre que a professora estabeleceu no momento 

para que cada um falasse quando desejasse, diferentemente do outro formato de debate, em 

que cada um falava na sua vez. 

Durante o debate, os alunos apresentaram seus pontos de vista, mas justificaram 

pouco. Uma das poucas justificativas que surgiram foi proveniente de uma voz social 

veiculada pelo ditado popular também presente nas outras aulas: “Quem perdeu foi relaxado”, 

“mas se achou o dono, o dono é que tá errado porque deixou na quadra”. Na primeira 

afirmação ela traz o ditado textual e na segunda ela traz a mesma idéia organizada de forma 

diferente. 

 Outra justificativa que um aluno apresentou para aprovar nesse caso a atitude dos 

meninos que entregaram o dinheiro foi proveniente também de uma voz social. Vejamos o 

trecho do diálogo: 

 

P É importante ver a atitude desse policial, ele encontrou um dinheiro e entregou pra 
polícia. 
Alo Uma atitude empreendedora. 
P Uma atitude empreendedora. Ele poderia, como tá dizendo aqui, melhorar a vida dele 
e de seus familiares. 
Alo Dinheiro só estraga vida. 
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P Por que, Tiago? 
Alo Se não tivesse dinheiro no mundo, como é que tu ia sobreviver? 
P Vejam só, logo aqui embaixo tem dizendo que “alguns populares já haviam se 
apoderado do dinheiro, como dinheiro achado não é roubado..” e aí? Dinheiro achado não é 
roubado. Vocês concordam com isso? Essa quantidade de dinheiro? 
  

Podemos observar nesse diálogo o confronto de duas vozes sociais distintas: Uma que 

condena o dinheiro, oriunda talvez de uma perspectiva religiosa, e uma que coloca o dinheiro 

na posição de indispensável. O que também podemos observar a partir deste diálogo é que a 

professora deixou implícita na sua fala, que existe uma diferença entre nos apropriarmos de 

quantidades muito grandes ou pequenas de dinheiro: “Essa quantidade de dinheiro?”. Essa 

fala da professora vai ser endossada pelos alunos em várias falas na continuidade do debate e 

ela vai combater sem perceber que eles estavam autorizados para defender tal ponto de vista. 

Isso acontece logo em seguida e podemos observar também nessa continuidade do diálogo 

que um aluno vai justificar o ponto de vista de não entregar quantidades pequenas, e a 

professora vai perder a oportunidade de estabelecer uma polêmica. 

 

Alo Essa quantidade de dinheiro não. 
P E pouco dinheiro? Achado não é roubado? 
Alo A gente vai na delegacia pra tomar conta de dois reais, é? 
Ala Eu vi o caso de um homem que ficou preso porque roubou dois reais. 
P Foi , teve um caso desse. 
Alo Também teve dois caras que ficaram presos dois anos por causa de um celular. 
P Mas parece que eles não tinham roubado não.Vejam só, achado é roubado? Luana 

Nascimento. 
 
 A professora encerrou o assunto e passou a palavra para a próxima criança destinada a 

falar, ignorando o argumento do aluno: “A gente vai na delegacia pra tomar conta de dois 

reais, é?”. Ela agiu como se o mais importante naquele momento fosse cumprir a regra da 

organização. Mais adiante, ela conseguiu fechar o assunto, deixando claro que não é o valor 

que importa, mas a possibilidade de se encontrar o dono ou não. No entanto, essa conclusão 

ela conseguiu por via da inserção de perguntas com respostas esperadas. 
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Esse diálogo acima também permite observar a importância do texto lido para a 

organização de idéias, pois o aluno constrói a justificativa em função de uma voz do texto. No 

texto, o dinheiro foi entregue à polícia, mas tratava-se de uma grande quantia. Não havia 

clareza sobre o que fazer no caso de uma quantia irrisória. Ele insinuou que era ridículo 

procurar a polícia. Na verdade, a pergunta retórica do aluno trazia implícitos e amalgamados 

um ponto de vista, uma justificativa, um contra argumento e uma refutação: ponto de vista 

(valores pequenos nós podemos nos apropriar), justificativa (porque é difícil descobrir de 

quem é o dono), contra argumento (é verdade que a polícia existe para tais casos), refutação 

(mas é ridículo procurar a polícia para resolver a perca de valores tão irrisórios). Acreditamos 

que o confronto com o texto foi importante nesse momento. No entanto, na maior parte do 

debate, essas vozes do texto foram pouco exploradas. Alunos e professoras centraram suas 

falas em exemplos da própria experiência e dialogaram pouco com o texto. 

Quanto à produção do texto, a professora explicitou bem a forma do texto, as 

características do texto de opinião, mas não definiu um interlocutor específico nem uma 

finalidade. Ela tentou mobilizá-los, falando da importância de se ter uma opinião e pediu que 

eles escrevessem muito. Então, um aluno perguntou quantas linhas deveriam ser escritas e ela 

respondeu que era pra falar o que eles teriam pra falar, não importava a quantidade de linhas. 

Ela ressaltou muito a importância dos alunos escreverem suas opiniões como forma de 

construir a cidadania e deixou claro que o texto deveria ter a opinião de cada um, lembrando 

que o mundo seria uma chatice se todo mundo pensasse igual. No entanto, pouco depois dessa 

fala, quando o assunto voltou, ela tratou a questão de opinião como se fosse de um conteúdo 

não polêmico: “Aí eu pergunto novamente, a Antony, só Antony, quando é que ele é 

roubado?”. Nada na pergunta sugere que o aluno tem sua própria opinião sobre o tema, mas, o 

contrário, que existe uma resposta certa para a pergunta, principalmente porque ela pergunta a 

Antony porque ele não estava atento no momento como se fosse uma forma de saber se ele, 
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apesar de não estar atento, estava sabendo a resposta certa. Portanto, apesar de ter enfatizado 

o fato de os alunos escreverem sua própria opinião, ela tratou o tema como um conteúdo que 

deveria ser ensinado, revelando a intenção de homogeneizar os discursos na sala. 

 

• Considerações sobre as situações na turma D 

  

Vimos que nas duas atividades realizadas nesta turma D, a professora posicionou-se. 

Na primeira atividade, quando ela não deveria posicionar-se, o posicionamento não foi 

declarado, mas não ficou nenhuma dúvida de que ela assumiu um posicionamento. Nas duas 

atividades, os alunos participaram, e se envolveram na discussão, mostrando sempre que não 

havia receio em colocar seus pontos de vista. Apesar da organização do debate ter sido nas 

duas, a mesma organização, um aluno falando de cada vez por ordem de lugar, observamos 

que no momento em que ficaram mais livres para falar, no final da segunda atividade, eles 

ainda tinham muita coisa pra dizer. Outro problema que pode ter dificultado o debate nas duas 

atividades foi uma tendência da professora a não explorar a fala dos alunos, respeitando 

demais a regra do debate. Desta forma, algumas falas não foram aproveitadas e foram 

perdidas oportunidades de se estabelecer uma polêmica. 

 Nas duas situações, quase todos os alunos aderiram ao posicionamento da professora, 

mas, na primeira, os alunos justificaram mais seus pontos de vistas. Como nessa atividade 

houve mais diálogo com o texto lido, podemos mais uma vez supor que a inserção de 

justificativas de forma mais intensa pode ter se dado pelo maior diálogo com o texto e 

percebemos que tanto as justificativas como as ironias que surgem são usadas para criticar as 

pessoas que gastam muito com animais, personagens muito presentes no texto lido. Já na 

segunda atividade, observamos que as justificativas que apareciam, eram baseadas em vozes 
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sociais ou no diálogo com o texto, como foi o caso do menino que colocou a questão de 

procurar a polícia para resolver a perca de dois reais. 

 A adesão dos alunos ao ponto de vista da professora, mesmo na situação em que ela 

não a defendeu de forma explícita, pareceu ser proporcionada pela forma como foi conduzido 

o debate. Vimos que foi dificultada a polêmica e que as falas dos alunos que poderiam 

deflagrar uma discussão não foram valorizadas, configurando, assim como na turma C 

(situações conduzida pela mesma professora desta turma), um autoritarismo implícito. 

 Nas duas atividades, a professora estimulou muito a leitura dos textos, mas só na 

primeira, com o tema animais, ela conseguiu estabelecer um interlocutor e uma finalidade 

para a produção dos textos. 

 

5.2.5. Considerações gerais sobre o contexto de produção e as vozes do 

debate 

 

Uma primeira questão que podemos colocar olhando o conjunto das atividades 

realizadas é a dificuldade que a escola apresenta em estabelecer o debate sem se posicionar. 

Vimos que das quatro aulas em que as professoras foram solicitadas a não colocar seu 

posicionamento, apenas em uma esse objetivo foi alcançado e ainda assim o debate foi 

travado, pois, ao fazer esforço para não se posicionar, a professora limitou-se a ouvir os 

alunos sem conseguir estabelecer uma polêmica. Isso reflete a dificuldade em aderir a uma 

proposta na qual os temas polêmicos possam ser debatidos sem que os posicionamentos da 

instituição sejam dominantes. Para Schneuwly e Dolz (2004), a escola deve criar um ambiente 

onde os alunos discutam os assuntos, estabeleçam confrontos, construam seus argumentos e 

seus pontos de vista. 
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No entanto, estabelecer confrontos não significa necessariamente retirar o 

posicionamento institucional, inclusive porque é difícil para a escola esse ausentar-se dos 

temas, pois sendo uma instituição educativa que tem seus valores e princípios, é difícil para 

ela trazer um tema de forma neutra. Entendemos que a escola como instituição não possa 

ausentar-se, e mesmo em um tema que a princípio a escola não tenha um posicionamento 

direto, não há isenção, pois, via de regra, como já dissemos, junto a ele há um conjunto de 

valores gerais que estão subjacentes a diferentes temáticas. Por exemplo, junto ao tema 

“gastos com animais”, tendemos a mobilizar valores gerais como “propriedade privada”, 

“solidariedade”, “responsabilidade social”. Sobre tais valores teremos, sem dúvida, 

posicionamentos institucionais e posicionamentos pessoais dos docentes. Seria mesmo 

ingenuidade acreditar na possível neutralidade de qualquer instituição. 

Mas como vimos, o tema é elemento importante do contexto de produção, pois os 

sujeitos têm representações sobre ele que orientam a ação de linguagem (Bronckart:2003), 

assim como têm representações sobre o que a instituição espera que se diga sobre ele. No 

momento em que a escola não consegue se afastar a ponto de permitir a emergência de outras 

vozes, e já entra para o debate com a resposta certa, o debate na perspectiva do confronto de 

idéias fica prejudicado. 

Vimos que selecionamos uma questão que a escola aparentemente não teria uma 

posição explícita: “gastar ou não gastar com animais”. A escola pode nunca ter discutido se 

devemos gastar ou não com animais, mas o que está por trás de tais decisões são concepções 

de mundo que com certeza a escola tem uma posição e já expressou essa voz, como 

apontamos acima. Vimos que na escola da rede particular as crianças trouxeram 

imediatamente esta voz institucional que já havia circulado e enriqueceram o debate. Já na 

turma onde a professora não se posicionou, o debate ficou circulando em torno de apenas um 

ponto de vista. O posicionamento da instituição, portanto, não só é inevitável como é até 
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desejável para garantir o confronto de idéias. A análise das situações, no entanto, nos mostra 

(e a análise dos textos reforçará) que há diversas maneiras da instituição dialogar com os 

alunos, de colocar suas vozes e participar da construção dos sujeitos e cada uma dessas 

formas contribui diferentemente para o comportamento das crianças com relação à construção 

de pontos de vista.  

Pudemos organizar as situações quanto ao posicionamento das professoras da seguinte 

forma: uma em que a professora não se posicionou, três em que as professoras se 

posicionaram implicitamente, sendo que em uma delas de forma muito mais evidente, e 

quatro em que as professoras se posicionaram claramente, sendo que nestas quatro atividades 

foi solicitado este posicionamento. 

O que observamos é que nas quatro atividades realizadas na escola da rede particular 

(turmas C e D), houve não apenas o posicionamento da professora, como também a adesão 

quase maciça dos alunos a este ponto de vista. É importante lembrar que eles foram aderindo 

a esse ponto de vista na medida em que a professora ia se posicionando. Já na escola da rede 

pública, mesmo nas três situações em que as professoras se posicionaram, houve em duas uma 

certa resistência. Isso parece revelar que além do contexto imediato, a prática cotidiana da 

escola influenciou nesse comportamento. De maneira geral, das quatro aulas em que as 

professoras se posicionaram claramente houve uma adesão quase geral ao seu 

posicionamento. Apenas em uma delas os alunos insistiram, mas mesmo assim tentando 

entrar em um consenso com o ponto de vista da professora. 

Um fato interessante é que na única situação em que a professora conseguiu não se 

posicionar (situação1 da turma B) foi realizada a atividade em que houve menos polêmica, o 

que parece contraditório. No entanto, o que parece ter ocorrido é que, como a professora não 

conseguiu estabelecer a polêmica, os alunos assumiram a voz do texto lido (ou pelo menos a 

voz que estava mais evidente), o que não deixava de ser uma voz institucional, visto que foi 
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trazido pela professora. Mas acreditamos que o que dificultou a polêmica não foi o fato de o 

texto ter veiculado uma possível voz institucional, mas ser essa voz a única presente no 

debate, pois esta mesma turma, na outra atividade em que a professora se posicionou, 

estabeleceu confrontos. 

Esta hipótese foi reforçada pela análise das demais aulas, pois a quantidade de vozes 

inseridas no debate em várias atividades, através de um maior diálogo com as vozes do texto, 

parece ter favorecido a emergência de confronto e ter mobilizado a construção de 

justificativas.  

Para Bakhtin (2000), os enunciados se apresentam dialogicamente, pois são 

construídos a partir de relações com outros enunciados. Fica evidente, assim, a importância 

dessas relações quando percebemos que as crianças constroem seus enunciados a partir das 

vozes que se fazem presentes no debate, mesmo que nesse diálogo a outra voz exerça o papel 

de reorganizar e fortalecer uma idéia contrária a partir do momento de confronto. Ou seja, a 

partir do confronto presente, as crianças elaboraram justificativas para fortalecer seus pontos 

de vista. Na sua forma mais explícita, Bronckart (2003) vai chamar de polifonia esse processo 

de diálogo com outras vozes no interior do discurso. Uma das estratégias de polifonia que 

aparece em três das atividades que trataram do tema animais domésticos é a ironia. Koch 

(1992) diz que a ironia é um recurso polifônico, pois traz uma voz oposta ou diversa da voz 

do autor e que, por via da ironia, ele geralmente pretende combater. Dessa forma, o enunciado 

expressa claramente duas vozes opostas no mesmo enunciado e foi exatamente o que os 

alunos fizeram. Eles atribuem aos animais funções e atitudes próprias de humanos, 

ridicularizando a situação, portanto defendendo exatamente a voz oposta. É como se 

dissessem que é ridículo as pessoas tentarem transformar animais em pessoas. Pela ironia, 

eles apresentam o seu ponto de vista, um ponto de vistas oposto, e ainda várias vozes sociais. 

 107 



 

Considerando agora os componentes da seqüência argumentativa já vimos que a 

presença de mais justificativas no debate ocorreu de forma mais consistente nas atividades em 

que houve maior diálogo com os textos e portanto um maior número de vozes no debate. Já o 

contra argumento observamos que apareceu poucas vezes e em algumas também esteve 

relacionado com esse diálogo, assim como com o diálogo entre as vozes imediatas dos alunos. 

Apesar do contra argumento ter aparecido pouco, podemos considerar sua presença em 

algumas formas de implícito, como nas ironias, por exemplo. 

Um aspecto recorrente nas atividades em que é solicitado o posicionamento das 

professoras é a utilização do argumento de autoridade para reforçar seu ponto de vista, 

trazendo exemplos de sua vida ou de pessoas próximas. É o que Breton (1999) classifica 

como argumento por autoridade do tipo testemunho ou exemplo. Eles aparecem em todas as 

atividades em que solicitamos o posicionamento explícito da professora. É importante, nesse 

momento, retomarmos a restrição que Breton faz sobre os argumentos por autoridade, 

lembrando que devemos ter o cuidado para não torná-los autoritários, utilizando-os apenas 

tendo como referência a autoridade em questão.Uma das professoras (Turma A), não apenas 

apresentou o seu testemunho de ter devolvido um objeto encontrado, mas apresentou os 

benefícios que tal ação trouxe tanto para a pessoa que perdeu o objeto como para ela própria. 

Ela não contou o caso para que os alunos concluíssem que se ela é a professora e fez dessa 

forma, eles também devem fazer, mas para enfatizar os benefícios do ato e após esse relato os 

alunos não questionaram a sua opinião de que não devemos nos apropriar dos objetos 

encontrados.  

Outra professora (Turma B) utilizou o exemplo apresentado para reforçar a idéia de 

que é possível devolvermos os objetos, mesmo quando aparentemente não podemos fazer 

nada. Já a terceira (Turma C e D) em alguns casos apenas cita exemplos, configurando um 

pouco o aspecto autoritário desse tipo de argumento e em outros casos trouxe também os 
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benefícios da ação citada. Em todos os casos pela reação seguinte dos alunos os argumentos 

por autoridade parecem ter contribuído com a assunção do ponto de vista da professora pelos 

alunos. 

Esses argumentos de autoridade aparecem também nas falas das crianças que trazem 

para o debate várias vozes sociais. Vimos que para Bronckart (2002) as vozes sociais são 

aquelas que entram no texto através de personagens e instituições. No debate, observamos que 

as crianças trouxeram essas vozes de forma implícita trazendo avaliações e posições que 

podemos identificar com várias instituições sociais. 

Outra evidência importante é que os alunos dialogaram com várias vozes, inclusive 

com as da instituição mas nem sempre fizeram o discurso competente (Chauí:1997), ou seja, 

não fizeram imediatamente o  discurso aceito e veiculado pela instituição, na condição em que 

estavam de alunos desta instituição pertencentes a este mundo sócio-subjetivo 

(Bronckart:2003). Eles aceitaram e aderiram ao discurso institucional em várias situações a 

partir do posicionamento das professoras e de suas justificativas, mas percebemos que na 

relação com os alunos nenhuma professora e mesmo escola exerceram um tipo de poder 

autoritário explícito na relação, ou seja, não houve uma relação de autoritarismo e os alunos, 

pelas atitudes, mostraram que não tinham receio com relação ao fato de exporem suas 

opiniões, fossem elas quais fossem tanto que mesmo nas situações em que havia uma adesão 

geral ao ponto de vista da professora sempre aconteciam casos de resistência. 

Se não havia uma relação autoritária explícita e se os alunos não aparentavam 

constrangimento em discordar quando desejassem, a adesão ao ponto de vista institucional 

parecia ser fruto, além do diálogo imediato (que conta com as formas de convencimentos de 

cada professora), de um poder que a instituição exerce pela sua condição de instituição 

educadora, formadora. Ou seja, sendo a escola instituição reconhecida pela sociedade e pela 

família que a escolheu, as crianças respeitam e aderem a ela. Desta forma, fica claro que não é 
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necessariamente o tipo de relação que determina a homogeneização dos discursos, mas a 

própria voz social que legitima a escola como instituição de prestígio e de respeito. 

Podemos levantar um aspecto importante no relacionamento imediato no momento dos 

debates. Um fator que de forma muito competente consegue homogeneizar os discursos é a 

forma como o debate é conduzido. Vimos que nas aulas da escola da rede particular, em que 

nas quatro atividades as crianças apresentaram uma tendência a homogeneizar os discursos 

em função do posicionamento da professora, houve uma dificuldade da professora em 

polemizar a questão, em permitir que os pontos de vista opostos conseguissem emergir, de 

forma que podemos supor que não foi necessariamente apenas o ponto de vista assumido pela 

professora que homogeneizou os discursos mas a dificuldade desta em estabelecer a polêmica 

configurando-se no debate um autoritarismo implícito. 

Finalmente é importante lembrar que pela característica de cada aluno, pela forma 

como se organiza e pelo tempo disponível, o debate nem sempre permitiu que todas as 

opiniões aflorassem. A análise dos textos escritos que apresentamos a seguir poderá contribuir 

de forma mais abrangente para aprofundarmos essa questão, uma vez que todos os alunos 

produziram textos. 

 

5.3. ANÁLISE DOS TEXTOS ESCRITOS 

 

Este capítulo trata da análise dos textos escritos, estabelecendo uma relação com o 

contexto de produção a partir da análise apresentada no capítulo anterior. Retomando o 

objetivo da pesquisa: investigar as estratégias discursivas usadas pelas crianças para dialogar 

com diferentes vozes institucionais no processo de argumentação, identificando em seus 

textos marcas dessas vozes, fazemos a análise tendo com a referência as questões já 

colocadas: Há inserção das vozes institucionais nos discursos das crianças?Há, na escola, 
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homogeneização dos discursos das crianças ou elas se opõem às diferentes vozes 

institucionais?Que estratégias elas utilizam para se opor a essas vozes?Quais são os efeitos do 

contexto de produção sobre a construção da argumentação das crianças? 

A análise foi organizada em três partes: 1 - Inserção dos componentes da seqüência 

argumentativa; 2 - O posicionamento das crianças; 3 - O diálogo de vozes nos textos. Na 

primeira parte, apresentamos a inserção dos componentes da seqüência argumentativa, 

fazendo um levantamento numérico com relação à quantidade de textos que inserem os 

componentes da seqüência estabelecendo uma relação com cada contexto. O objetivo desta 

etapa é identificar marcas do contexto de produção na forma como as crianças se 

comportaram do ponto de vista da construção da argumentação. Na segunda parte: o 

posicionamento das crianças, apresentamos um levantamento de como as crianças assumiram 

o ponto de vista institucional nos textos escritos, estabelecendo relações com o contexto. Na 

terceira parte: o diálogo de vozes nos textos escritos, analisamos alguns textos das crianças 

considerando a inserção das vozes institucionais e as estratégias de contorno a estas vozes. 

 

5.3.1. A inserção dos componentes da seqüência argumentativa nos textos 

escritos. 

 

Esta etapa da análise subdivide-se em cinco partes: a inserção de pontos de vista; a 

inserção de justificativas e justificativas da justificativas; a inserção de contra argumentos e 

considerações gerais sobre a inserção dos componentes da seqüência argumentativa. É 

importante identificarmos a forma como as crianças constroem a argumentação para 

identificarmos a influência do contexto de produção nestas formas de organização.  

Consideramos para efeito da contagem também todas as formas de apresentação 

implícita e as tabelas de 1 a 4 mostram a incidência de cada componente, sendo que cada 
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tabela traz as informações de todas as aulas observadas.A situação 1 refere-se à situação sem 

posicionamento institucional, cujo tema foi animais domésticos que dão despesas como gente. 

A situação 2 refere-se às aulas com posicionamento institucional cujo tema foi “achado é 

roubado?”.  

Lembramos que a análise das aulas feita anteriormente foi organizada por turma 

(A,B,C,D) turma A e B da escola pública, turma C e D da escola particular.Considerando que 

de cada turma analisamos duas situações, para facilitar o retorno do leitor às análises iremos 

nos referir as aulas considerando a situação e a turma .Ex: a situação 1 da turma A (refere-se à 

situação sem posicionamento institucional cujo tema foi animais domésticos e aconteceu na 

escola da rede publica pois a turma A e B são desta instituição) 

 

5.3.1.1. A apresentação dos pontos de vista 

 

Neste item apresentamos a análise da inserção dos pontos de vista nos textos. Esse 

componente é importante, pois revela se as crianças estão assumindo pontos de vista e se esse 

comportamento se relaciona com o contexto institucional. A tabela 1 apresenta a incidência 

desse componente em todas as situações: 

 

           Tabela 1- A inserção de pontos de vista nos textos por turma e situação 
 

        
  

 

 

 

 

Escola Pública  Escola Particular Ponto de vista 
Turma A 
 

 Turma B Turma C Turma D 

Situação Sit. 1 Sit. 2 Sit. 1 Sit. 2  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 1 Sit. 2 
Total de textos 20 20 19 16   19 19 08 08 
Presença de 
ponto de vista 

20 
100% 

20 
100% 

16 
84,2% 

13 
81,2
% 

  19 
  
100% 

18 
94,7
% 

08 
100% 

08 
100% 

Ausência de 
ponto 
de vista 

--- --- 03 
15,8% 

03 
18,7
% 

--- 01 
5,3% 

--- --- 
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Observando a tabela 1, vemos que de maneira geral as crianças assumem um ponto de 

vista. Poucos alunos não o fizeram. No entanto, na situação 2 da turma B, dos 16 textos 

produzidos, 3 não apresentaram um ponto de vista, e dos 19 textos produzidos na situação1 

desta mesma turma, 3 não conseguiram apresentar o ponto de vista. Em um dos textos da 

situação 1 desta turma (texto1) , a criança falou sobre questões discutidas, mas não conseguiu 

deixar claro seu posicionamento:                                                       

                                                                   

                                                                        Texto 1 
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(Marcílio: 15 anos- Eu achei o que a gente entende De animais domésticos. Foi que pra 

cuidar dos animais a gente tem que da as coisas que eles precisam pra ser um animal 

saudável e limpo.a gente tem que dá pra ele comida,brinquedos da banho comprar pra 

ele shampoo e tem alguma pessoas que gosta de cuidar dos animais como gente. Não 

deixar as pessoas maltratar os Animais que ficam pela rua sem dono Sem casa para 

morar e sem Comida pra comer) 

Já em outro texto (texto 2) desta mesma situação e turma, a criança simplesmente 

relatou uma parte da reportagem lida.                                           

                              

                                                                 Texto 2       

                                           

(Luan 12 anos: A menina estava criando uma cachorra fofinha e cheirosa que o nome 

dela é Luíza e eu saí pra comprar roupa e sapato e calcinha para a cachorrinha) 
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O texto1 não foi categorizado como “sem ponto de vista”, pois entendemos que a 

criança defendeu que podemos gastar com animais, apesar de apresentar uma certa 

dificuldade em deixar claro esse ponto de vista. Ora ela deixa implícito que defende os gastos, 

quando diz, por exemplo: “a gente tem que dar pra ele comida dar banho comprar xampu” e 

continua de certa forma colocando uma restrição aos gastos: “E tem algumas pessoas que 

gosta de tratar os animais como gente”. Trazemos o texto principalmente para observar a 

forma como ela inicia: “eu achei que a gente entendeu que...”. Parece-nos que a criança fica 

confusa entre expressar uma opinião e dizer o que entendeu.Outras crianças desta mesma 

turma, nesta mesma aula, iniciam os textos da seguinte forma: “eu entendi que os animais dão 

despesas”, “eu entendi que os animais são como nós”,” eu entendi que a pessoa tem que 

cuidar dos animais”.7 Observa-se como as crianças confundem o que acham, com o que 

entenderam. É importante lembrar que nesta turma, mas na situação 2, a professora apesar de 

ter pedido a opinião das crianças, em determinado momento tratou a opinião como um 

conteúdo, dizendo “ficou claro?”. É possível que esse tipo de interferência, se for uma prática 

da professora, tenda a levar a criança a se confundir e não conseguir deixar claro seu ponto de 

vista, muito embora tenhamos que reconhecer que a ela pode não conseguir formular um 

ponto de vista simplesmente porque não tem reflexão suficiente para fazer a opção, ou seja, 

não ter um ponto de vista definido, como muitas vezes nós adultos não temos, ou 

simplesmente porque não tem apropriação do gênero. No caso do texto 2, a criança realmente 

não apresenta um ponto de vista e parece não ter domínio sobre o gênero texto de opinião. Ela 

apenas relata um trecho do texto lido. 

 As duas questões colocadas: o fato de as crianças confundirem o que acham com o que 

entenderam e o fato de produzirem um texto apenas relatando a leitura anterior e não 

conseguirem se posicionar, podem nos levar também a outra hipótese de interferência, que é a 

                                                
7  Esses textos citados não foram categorizados como sem ponto de vista, pois apesar de utilizar a palavra 
“entendi”, as crianças apresentaram um ponto de vista. Foram considerados sem ponto de vista os textos que 
realmente não tinham posicionamentos sobre o tema, como no texto 2. 
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relação que as crianças têm com os textos lidos na escola. Na maioria das vezes, as crianças 

lêem textos para compreender. Ao final da leitura elas geralmente devem dizer o que 

entenderam, de forma que quando solicitadas a expressarem sua opinião após a leitura de um 

texto elas acham, muitas vezes, que têm que dizer o que entenderem e não o que acham. Se 

for este o caso, podemos dizer que aparece aí uma marca forte da instituição. A instituição se 

impõe de duas formas: na forma como as crianças agiram, mostrando um cuidado em não 

fugir à regra implícita (devemos ler e expressar entendimento); na forma de conteúdo, uma 

vez que o texto lido e seu conteúdo, que tende a ser preservado, pode ser visto pela criança 

como uma voz institucional. 

 Alguns trabalhos apresentados na fundamentação teórica já indicavam que as crianças 

trazem as marcas da instituição pela forma como se comportam diante das situações trazendo 

regras implícitas da instituição relativas à construção de conhecimentos (Goulart:2001; 

Macedo e Mortimer: 2000). 

  

5.3.1.2. A inserção das justificativas e justificativas da justificativas. 

 

Observamos inicialmente a incidência das justificativas nos textos das crianças. 

Consideramos a presença de justificativas um indicativo de que as crianças estão se 

esforçando para convencer o interlocutor e portanto a presença ou ausência desse componente 

pode revelar marcas do contexto de produção. A tabela 2 mostra a incidência de justificavas 

nos textos das crianças por situação de produção. Ela apresenta a incidência de inserção de 

apenas uma justificativa de forma isolada (textos que apresentaram apenas uma justificativa), 

a incidência de inserção de mais de uma justificativa (textos que apresentaram mais de uma 

justificativa), e a incidência de inserção de justificativa independentemente da quantidade 

(textos que apresentam uma ou mais uma justificativas).   
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Tabela 2- A inserção de Justificativas nos textos por turma e situação 

Justificativas Escola Pública   Escola particular 

Turma A  Turma B 
 

Turma C 
 

Turma D 
 

Turma/situação 

Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 

Total de textos 20 20 19 16 19 19 08 08 

Ausência de 
justificativas 

01 
5% 

05 
25% 

13 
68,4% 

07 
43,8% 

03 
15,8% 

06 
31,6% 

- 01 
12,5% 

Presença de 
apenas uma 
justificativa 

10 
50% 

08 
40% 

03 
15,8% 

09 
56,2% 

14 
73,7% 

11 
57,9% 

04 
50% 

06 
75% 

Presença de 
mais de uma 
justificativa 

09 
45% 

07 
35% 

03 
15,8% 

- 02 
10,5% 

02 
10,5% 

04 
50% 

01 
12,5% 

Presença de 
uma ou mais de 
uma 
justificativas 

19 
95% 

15 
75% 

06 
31,6% 

09 
56,2% 

16 
84,2% 

13 
68,4% 

08 
100% 

07 
87,5% 

 

 

O que podemos visualizar na tabela é que as crianças de maneira geral apresentam 

justificativas nos textos. Observamos também que a incidência de uma segunda ou mais 

justificativas é bem menor que de uma primeira, o que poderíamos considerar natural, visto 

que uma segunda justificativa representa um maior esforço ou uma necessidade de atender ao 

contexto. No entanto, um dado que chama a atenção é que há variações bastante significativas 

entre as situações tanto na incidência de uma justificativa como de mais de uma. Observamos, 

por exemplo, que na situação 1 da turma B, dos 19 textos produzidos, 6 apresentaram 

justificativas, o que representa 31,6%. Já na situação 1 da turma D ocorreram  100% de textos 

com justificativa e na situação 1 da turma A foram encontrados 95% de textos com 

justificativa. Estas duas últimas também apresentaram os dois maiores índices de inserção de 

segunda justificativa (50 e 45%). Esses números já podem indicar que cada contexto 

contribuiu para as diferenças. Outro ponto a ser observado é que com exceção de uma turma, 
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todas as aulas da situação 2, que foram aquelas em que houve posicionamento explícito da 

professora, apareceu uma incidência menor de justificativas que na situação 1 da mesma 

turma. Será que esse dado é um indicativo de que o posicionamento institucional 

desmobilizou a argumentação? Tentamos responder essa questão mais adiante nas 

considerações gerais desta seção, quando discutimos o conjunto dos componentes que 

consideramos como marcas de mobilização (justificativas, justificativas da justificativas e 

contra argumento). 

Para ilustrar a forma como apareceram as justificativas nos textos, apresentamos dois 

exemplos em que as crianças defendem o mesmo ponto de vista na mesma situação. (situação 

1 da turma A)         

                                                       Texto 3 

                                   

                            

 

(Raquel:10 anos- O que eu acho é errado porque o dono esta idolatrando o cachorro que 

ele deve de gastar dinheiro pro futuro não ela vai comprar coisa pro cachorro eu sei que 

o cachorro tem vida mas ela ta fazendo o gosto dela mas eu acho muito errado 
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                                                                     Texto 4 

                                    

(Natália:11 anos-Eu não admito o que ele gasta muito com os animais ele gosta muito 

dos animais de vez ele comprar coisa para o futuro dela ele enche o cachorro de coisa.) 

Observamos como nos dois textos as crianças apresentam o ponto de vista e logo em 

seguida uma justificativa para tal ponto de vista. No texto 3 ela apresenta o ponto de vista de 

que é errado gastarmos com animas, e em seguida ela justifica: “o domo está idolatrando o 

cachorro”. Depois ela apresenta mais uma justificativa: “devemos é guardar o dinheiro para o 

futuro”. Já no texto 4: a criança apresenta uma seqüência com ponto de vista: “eu não admito 

o que ele gasta com animais”, e em seguida encerra o texto com sua única justificativa: “ao 

invés de encher o cachorro de coisas deveria comprar coisas para o futuro”. O fato de um 

texto apresentar apenas uma justificativa e o outro mais de uma, não significa 

necessariamente que um é melhor que o outro do ponto de vista da finalidade, que no caso é 

apresentar a opinião. Mas o fato de algumas crianças apresentarem mais de uma justificativa 

pode ter relação com a necessidade de fortalecer seu ponto de vista e como esse 
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comportamento ocorre em algumas situações mais, e em outras menos, isso indica que há 

influência do contexto.   

A tabela 3 apresenta a inserção de outro componente da seqüência argumentativa que 

é a justificativa da justificativa. Esse componente da seqüência é importante pois indica uma 

tentativa da criança em reforçar a sua justificativa, revelando uma mobilização argumentativa.  

  
 
Tabela 3- A inserção de justificativa da Just. nos textos p/turma e situação 
 

 

 

  

 Se compararmos a presença de justificativa de justificativa com a presença de uma 

justificativa (tabela 2) vemos que o número cai, o que pode ser considerado natural, pois 

apesar de ser importante para dar consistência ao texto, a sua inserção representa um passo a 

mais na construção da seqüência argumentativa. Já com relação a uma segunda justificativa, o 

índice aparece maior, indicando uma tendência das crianças a encadearem uma justificativa ao 

invés de elaborarem outra. Isso pode ter uma relação com a quantidade de vozes com as quais 

as crianças conseguem dialogar para produzir o texto. Podemos inclusive verificar que nas 

situações em que houve maior número de outras justificativas foram também as que 

diversificaram mais essas justificativas, ou seja, recorreram a várias justificativas oriundas de 

várias vozes diferentes (essa informação não está nas tabelas mas foi verificada em uma 

Situação Sit. 1 Sit. 2 Sit. 1 Sit. 2  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 1 Sit. 2 
Total de textos 20 20 19 16   19 19 08 08 
Presença de 
justificativa da 
just 

09 
45% 

06 
30% 

04 
21% 

01 
6,2% 

  04 
  21% 

03 
15,8
% 

02 
25% 

---- 

Ausência de 
justificativa da 
just 
 

11 
55% 

14 
70% 

15 
78,9% 

15 
93,7
% 

15 
78,9
% 

16 
84,2
% 

06 
75% 

08 
100% 

Escola Pública  Escola Particular Justificativa da 
justificativa Turma A 

 
 Turma B Turma C Turma D 
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análise a parte). O importante a observar neste momento é que mais uma vez há uma 

diferenciação entre as aulas, considerando por exemplo, que as com maior incidência 

apresentam índices entre 15% e 45% enquanto que as de menor incidência apresentam índices 

entre 0 e 6%. 

Trazemos um texto para ilustrar como as crianças apresentaram a justificativa da 

justificativa: 

                                                           Texto 5      

                                                                                                

 

(Matheus: 10 anos-Em minha opinião achado não é roubado porque você acha alguma 

coisa em algum canto que não tem ninguém você não vai dizer é seu e seu é seu não 

porque toda pessoa vai dizer que e seu por isso achado não é roubado.) 

 No texto 5 a criança traz o ponto de vista que dinheiro achado não é roubado. Ela 

justifica dizendo que se você acha algo não vai ficar por aí perguntando quem é o dono. Até aí 

 121 



 

já poderíamos considerar uma justificativa, visto que fica claro que é sugerido que não seria 

fácil sairmos por aí atrás de um dono desconhecido. Mas ela encadeia uma idéia que reforça a 

justificativa: “toda pessoa vai dizer que é seu”. Desta forma ela justifica o ponto de vista e 

complementa o raciocínio, caracterizando o trecho como uma justificativa da justificativa. O 

texto apesar de ter trazido esse componente da seqüência, foi produzido na situação 2 da 

turma C, onde houve tanto um baixo índice de justificativa da justificativa como de outras 

justificativas (15 e 10%).  O que podemos observar do conjunto dos textos nesta situação é 

que as justificativas foram pouco diversas, ou seja, os alunos recorreram a poucas vozes (ao 

contrário do que foi colocado com relação às situações onde houve um maior índice). 

Podemos supor então que o diálogo mais intenso com maior número de vozes, inclusive a 

institucional, é importante para que as crianças consolidem o processo de argumentação. 

Se observarmos os dados da tabela 3 e compararmos com a tabela 2, vemos que há 

uma certa estabilidade com relação às turmas que apresentaram maior e menor incidência. Por 

exemplo, as três situações em que houve maior incidência de justificativas da justificativa são 

as mesmas onde houve maior incidência de mais de uma justificativa. Essa correlação se 

repete nas três aulas onde houve menor incidência dos dois componentes. Isso indica que nas 

aulas onde as crianças inseriram mais justificativas da justificativa foram também as que as 

crianças inseriram maior número de justificativas. Mais adiante, após a discussão da inserção 

de contra-argumentos, analisamos o contexto das aulas que apresentaram maior e menor 

incidência das categorias de maneira geral. 
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5.3.1.3. A inserção de contra-argumentos 

  

 A tabela 4 apresenta a incidência de contra-argumentos. Como o contra-argumento 

antecipa a justificativa do ponto de vista oposto, a presença dele é importante para 

verificarmos tanto a disposição das crianças para construírem a argumentação como para 

identificar o diálogo que as crianças estabelecem com as vozes que circulam sobre o tema, 

inclusive com as vozes que representam a instituição. 

 

   

Contra-argumento Escola Pública   Escola particular 

Turma A  Turma B 
 

Turma C 
 

Turma D 
 

Turma/situação 

Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 Sit 1 Sit 2 

Total de textos 20 20 19 16 19 19 08 08 

Presença de 
contra-
argumentos 

06 
30% 

03 
15% 

- 

00% 

01 
6,2% 

02 
10,5% 

02 
10,5
% 

02 
25% 

- 
00% 

Ausência de 
contra- 
argumentos 

14 
70% 

17 
85% 

19 
100% 

15 
93,8% 

17 
89,5% 

17 
89,5
% 

06 
75% 

08 
100% 

 
 

Observando a tabela vemos que assim como nas demais tabelas, há uma diferenciação 

conforme cada situação, indicando um comportamento diferenciado em cada contexto. 

Podemos mais uma vez confirmar que nas aulas em que houve maior e menor incidência de 

contra argumento foram também as que apresentaram baixa e alta em alguns dos componentes 

anteriores. No geral a inserção de contra argumentos pode ser considerada baixa, pois em 

nenhuma das situações o número de alunos que apresentou contra-argumentos atinge 50%. 

Outro ponto a observar é que houve uma diferenciação significativa conforme cada situação. 

Enquanto uma situação apresentou 0% de inserção, outra apresentou 30%. Antes de 

analisarmos os contextos das situações em que houve os mais baixos e mais altos índices de 

 
Tabela 4 – A inserção de contra-argumentos nos textos por turma e situação 
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contra argumentos, apresentamos dois textos em que as crianças apresentaram contra-

argumentos para ilustrar a inserção desse componente da seqüência argumentativa. 

                                                                      Texto 6    

 

                                                                

                                         

 (Débora 10: anos-Eu acho que para o dono do animal é sozinho mesmo ele tendo família 

ou se ele gosta muito dele e o animal também gosta mas o dono exagerou muito em 

semana em semana ele fazia tudo o que o cão ou gato tem direito e sair mais com a 

família e também com o animal eu sei que animal merece carinho mas a família dele 

também merece carinho mais que o animal e também esse dinheiro ele poderia doar a 

uma creche pelo menos uma vez por ano) 
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No texto 6 a criança apresentou de forma explícita dois contra-argumentos. O ponto de 

vista que está implícito no texto é que o dono exagerou e para isso ela apresentou duas 

justificativas: a primeira lembra que o dono do cão deve se preocupar mais coma a família e a 

segunda que ele poderia doar dinheiro para uma creche. No entanto, ela iniciou o texto 

considerando o ponto de vista que não estava defendendo (contra argumento): “O dono do 

animal é sozinho mesmo ele tendo família”. Em seguida, faz a refutação: “mas o dono 

exagerou muito em semana em semana ele fazia tudo o que o cão ou gato tem direito”. Depois 

ele apresenta outro contra-argumento e uma refutação: “eu sei que animal merece carinho”, 

“mas a família dele também merece”. Vejamos agora o texto 7: 

                                                                      Texto 7 

                                            

 

(Lucas: 10 anos - Você acha dinheiro na rua não é roubado porque você não vai ficar 

perguntando de quem é porque a primeira pessoa que você perguntar ele vai dizer que é 

dele achado não é roubado) 

Nesse texto o contra-argumento apareceu de forma implícita. O ponto de vista 

defendido é o de que dinheiro achado não é roubado e para isso a criança apresenta a 
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justificativa de que não podemos sair por aí perguntando de quem é o dono, visto que 

qualquer pessoa pode se identificar como dono. Ocorre que nesta justificativa está implícita a 

consideração de que podemos perguntar de quem é e devolver o dinheiro, portanto um contra 

argumento visto que é a justificativa do ponto de vista que a criança não está defendendo. É 

como se na justificativa ela apresentasse um contra-argumento e uma refutação. Como se 

dissesse: É verdade que podemos perguntar de quem é o dono (contra-argumento), mas isso é 

muito complicado, pois qualquer pessoa pode se identificar como tal. 

No texto 6 o contra-argumento parece dialogar com o ponto de vista da professora e de 

um colega, pois em determinado momento do debate desta situação um aluno disse que a 

menina da reportagem podia gastar com o cachorro porque é como se fosse um filho e a 

professora diz: “mas vocês viram na reportagem ela dizendo que o cachorro faz parte da 

família então ela tem família”. Daí a criança lembrar que mesmo tendo família ela pode se 

sentir sozinha.Ou seja, ela traz o ponto de vista do colega e da professora no contra argumento 

(ele tem família mas mesmo assim se sente sozinho) para em seguida fazer a restrição e 

assumir o ponto de vista implícita da professora: “mas ele exagerou”.No texto 7 o contra-

argumento implícito também é um diálogo com a voz da professora, visto que esta defendeu 

que devemos entregar ao dono,quando for possível. 

Portanto o contra argumento é um forte indício de que as crianças estão dialogando 

com o contexto. Observando a tabela 4, vimos que as duas situações que apresentaram 0% de 

contra argumentos foram a situação 1 da turma B e a situação 2 da turma D. Observamos que 

o nível de polêmica estabelecido nas duas situações foi baixo. Na primeira a professora não se 

posicionou mas também não conseguiu estabelecer a polêmica. Na segunda a professora 

colocou seu ponto de vista e dificultou a polêmica 

Inversamente podemos observar que as aulas que apresentaram mais contra 

argumentos foram aquelas cujo posicionamento da professora estava implícito e que houve 
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um confronto de vozes mais evidente. Portanto fica reforçada a hipótese já discutida na 

análise das aulas de que a presença de várias vozes no contexto de produção é importante para 

que as crianças elaborem contra argumentos. Esses dados acrescentam aos de Leitão e 

Almeida (2003) apresentados da fundamentação teórica que apesar de atentarem para o fato 

da inserção da contra argumentação não está relacionada apenas com a idade e o 

desenvolvimento sócio cognitivo, indicam o contexto como um possível influente, mas não 

apontam que elementos desse contexto. Poderíamos estabelecer um diálogo também com 

Parelman (2001) pois para ela os alunos apresentam dificuldades em apresentar contra 

argumentos porque antecipar o ponto de vista do outro exige grande esforço. Ela sugere o 

debate oral como forma das crianças superarem estas dificuldades, pois este facilita o contato 

com o ponto de vista dos interlocutores. Discutíamos na fundamentação a importância de um 

interlocutor definido para que a criança elabore o contra argumento e acrescentamos agora 

que além de um interlocutor definido é importante a presença das vozes de interlocutores, e 

não simplesmente o debate oral, mas a oportunidade de dialogar com várias vozes seja nesse 

debate, seja em outros espaços. 

Verificamos ainda se nestas duas aulas onde houve mais contra argumentos, as 

crianças que elaboraram os contra argumentos estavam defendendo o ponto de vista 

institucional ou não. Essa verificação revela que das oito crianças que inseriram contra-

argumento apenas uma estava indo contra o ponto de vista (no caso implícito) da professora e 

uma estava tentando um consenso. Se as demais, mesmo concordando com a professora, 

apresentam o contra argumento, podemos supor que seja: para se consolidar no discurso 

institucional se esforçando para reforçar a idéia de que faz parte desse mundo subjetivo, nesse 

caso elas não teriam inserido o contra argumento para convencer a professora, visto que ela já 

estava convencida de tal ponto de vista, mas para reforçar a idéia de que se identifica com a 

instituição. Ou simplesmente inseriram o contra argumento dialogando com as vozes que 
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surgem no contexto, tentando convencer um interlocutor que não é necessariamente a 

professora. É importante também lembrar que o ponto de vista da professora estava implícito 

e que por isso nem todos os alunos perceberam esse posicionamento. 

 

5.3.1.4- Considerações gerais sobre a inserção dos componentes da seqüência argumentativa. 

 

Considerando agora a inserção do conjunto dos componentes no conjunto das 

situações, podemos fazer algumas observações. A primeira é que a inserção de justificativas 

(tabela 2), justificativas de justificativas (tabela 3), e contra-argumentos (tabela 4) estão mais 

presentes nas aulas categorizadas como sem posicionamento institucional. O gráfico 1 

apresenta de forma mais clara esses dados, pois resume as tabelas trazendo a incidência dos 

componentes da seqüência argumentativa sem identificar cada aula, mas apresentando o todo, 

categorizando as aulas em sem posicionamento institucional (sp) e com posicionamento 

institucional (cp) 
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Gráfico 1- incidência dos componentes da seqüência argumentativa nos duas categorias 

de contexto 

 

O gráfico 1 indica uma maior incidência dos componentes da seqüência argumentativa 

nas aulas sem posicionamento institucional. Esse dado nos levaria a confirmar a hipótese de 

que o posicionamento da professora inibe ou desmotiva as crianças a fortalecerem a 

argumentação. No entanto, dois aspectos devem ser considerados: primeiramente, as aulas 

que estamos categorizando como sem posicionamento institucional, não podem ser 

consideradas totalmente sem posicionamento, pois em três das quatro aulas as professoras se 

posicionaram de forma implícita. O segundo aspecto é que sendo essas quatro aulas realizadas 

com o mesmo tema, e as outras quatro com o segundo tema, é possível que essa diferenciação 

tenha influenciado na construção da argumentação, pois o tema relacionado com animais 

domésticos, discutido nas aulas sem posicionamento institucional, é bem mais próximo das 

crianças e talvez por isso elas tenham se motivado mais para argumentar. Apesar destas duas 

ressalvas acreditamos que houve uma contribuição na situação de produção ligada ao 
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posicionamento das professoras, pois mesmo tendo havido posicionamento implícito, esse 

tipo de posicionamento não pode ser visto da mesma forma que o posicionamento declarado. 

Portanto acreditamos que esse resultado foi influenciado tanto pelo tema, como pela forma 

como o professor se posicionou.  

Considerando que as aulas categorizadas como sem posicionamento da instituição não 

foram totalmente sem posicionamento visto que houve o implícito, reorganizamos as aulas no 

gráfico 2 em três categorias: sem posicionamento (sem posi), com posicionamento (com posi) 

e com posicionamento implícito (com impl).  

 

Gráfico 2-incidência de componentes da seqüência argumentativa em três categorias de 

contexto 

 

Percebemos no gráfico 2 como os quatro componentes: justificativa, justificativa de 

justificativa, outras justificativas e contra argumento aparecem, com maior incidência nas 

aulas com posicionamento implícito. Na categoria sem posicionamento aparece baixa a 

incidência de justificativa e zerada a de contra argumento. É bom lembrar que ao tirarmos as 
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aulas com posicionamento implícito, sobra na categoria anterior (sem posicionamento) apenas 

uma aula (conforme vimos na análise das aulas) e esta situação é exatamente aquela única em 

que a professora não se posicionou mas em contrapartida não conseguiu estabelecer a 

polêmica limitando-se a ouvir os alunos. No momento do debate desta situação os alunos não 

inseriram contra-argumento apesar de terem apresentado justificativas. Observamos que a 

ausência de contra-argumentos foi mantida nas produções. 

É interessante o fato de nas aulas com posicionamento implícito aparecerem uma 

maior mobilização argumentativa, pois isso nos leva a reforçar uma hipótese levantada 

quando analisávamos as aulas: a hipótese de que o fortalecimento da argumentação é 

incentivado pelo número de vozes presentes. Quando a professora se posiciona 

implicitamente ela traz um novo ponto de vista para o debate, mas ao mesmo tempo não 

assume de forma clara esse ponto de vista. Dessa forma os alunos dialogam como essa voz 

sem necessariamente assumir esse ponto de vista ou se desmotivar para argumentar. Já 

quando as professoras assumiram o ponto de vista claramente, elas argumentaram para 

defender esse ponto de vista, o que de certa forma faz com que as crianças assumam em maior 

número o ponto de vista da professora e assim simplifiquem o processo de argumentação, 

pois concordando com a professora não têm tanta necessidade de se esforçarem para 

convencer. Podemos verificar que nas aulas em que houve o posicionamento declarado das 

professoras, dos 39 textos em que as crianças apresentaram ponto de vista igual ao da 

professora, apenas 07 apresentaram 2ª justificativa ou justificativa da justificativa. Enquanto 

que dos 12 que discordaram da professora, 05 apresentaram uma das duas ou as duas 

categorias. Esses dados podem indicar um esforço maior das crianças quando não há 

concordância com a professora, reforçando a hipótese apresentada por Leal (2004) de que a 

adesão à voz da professora pode inibir o processo de argumentação.   
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Se observarmos a incidência dos componentes considerando cada situação 

separadamente observamos que as situações onde houve um índice maior das quatro 

categorias discutidas acima (com exceção da justificativa da justificativa) foram a situação1, 

da turma A, e a situação 1 da turma D. Voltando para o contexto de produção dos textos, 

apresentado no item anterior, podemos identificar alguns pontos em comum nestas duas 

situações.  

Primeiramente observamos que nas duas situações houve posicionamento implícito, o 

que reforça nossa hipótese já apresentada de que esse tipo de posicionamento estimula o 

processo de argumentação. Observamos também que nas aulas houve divergências durante o 

debate, ou seja, várias falas emergiram fazendo com que esse confronto estimulasse a 

construção de uma argumentação mais consistente. Também podemos observar que nas duas 

situações as crianças dialogaram com o texto, garantindo assim um confronto de vozes. 

Finalmente, em ambas as situações as professoras estabeleceram um interlocutor e finalidade 

para o texto. Consideramos também que o tema das duas situações foi o mesmo. 

Diante destas convergências entre as duas aulas, podemos supor que o conjunto destas 

características contribuiu para que as crianças apresentassem um desempenho diferenciado 

com relação às outras aulas reforçando a importância do contexto para o resultado da 

produção.  

Fazemos agora uma observação sobre as situações em que houve baixa incidência dos 

componentes da argumentação.Uma situação que chama atenção é a 1 da turma B, pois 

apresentou o menor índice de justificativa, um baixo índice de justificativa da justificativa e 

não apresentou contra argumentos. A situação 2 desta mesma turma também apresentou baixo 

índice de justificativa da justificativa, e de contra argumentos, e não apresentou 2ª 

justificativa. Outra situação que chama a atenção é a 2 da turma D, pois apesar de ter 
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apresentado um índice alto de justificativa, não apresentou contra argumentos nem 

justificativa da justificativa e um baixo índice de 2ª justificativa.  

Voltemos então para o contexto de produção. Quanto ao posicionamento institucional, 

vimos que uma dessas situações foi a única em que não houve posicionamento da professora 

mas que em compensação não houve polêmica durante o debate. Se uma de nossas hipóteses 

era a de que a ausência de posicionamento da professora poderia incentivar a argumentação, 

vimos que neste caso não foi o que ocorreu, assim como não ocorreu nesta situação no 

momento do debate como já foi visto. Mas o que realmente parece ter contribuído para que os 

alunos simplificassem o processo de argumentação foi o fato de no debate ter circulado 

apenas um ponto de vista. Não tendo havido confronto, ou seja, pontos de vista opostos 

apresentados, os alunos se desobrigaram de apresentar contra argumentos ou de reforçarem 

seus pontos de vista ou não conseguiram fazê-lo exatamente por falta de diálogo com outras 

vozes. Na segunda situação citada, ocorrida nesta mesma turma, observamos que ao contrário 

desta, houve vários pontos de vista circulando no debate, houve diálogo com o texto e apesar 

de a professora ter se posicionado claramente, não houve homogeneização no debate. 

Inclusive veremos mais adiante que apenas 43% dos textos escritos apresentou adesão ao 

ponto de vista da professora.  

Podemos observar também que estas duas situações foram conduzidas pela mesma 

professora e os textos produzidos pelos mesmos alunos e lembramos que no momento do 

comando desta situação a professora trata um pouco a opinião como se fosse um conteúdo e 

talvez isso tenha descaracterizado o texto de opinião. Podemos também identificar essa 

segunda situação com a aula analisada a seguir, pois em ambas houve posicionamento claro 

da professoras, sugerindo que esse fato contribui para desmobilizar a argumentação. 

Na terceira situação citada (situação 2 da turma D) houve posicionamento da 

professora como foi solicitado. O que observamos no contexto de produção é que houve 
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também uma homogeneização dos discursos em função da forma como a professora conduziu 

o debate, não valorizando os momentos em que poderia ter havido um confronto a partir de 

algumas colocações de alunos. Podemos inclusive observar que dos oito textos produzidos, 

apenas 1 (tabela 5) não aderiu ao posicionamento da professora.Um ponto em comum entre 

esta situação e a primeira que apresentamos com baixo índice das categorias da argumentação 

é que foram feitas poucas referências ao texto lido, diminuindo assim a presença de vozes. 

O único ponto que poderíamos encontrar em comum entre as três situações com 

baixos índices dos componentes da seqüência é com relação à definição do interlocutor e 

finalidade. Na situação1 da turma D, a professora tenta estabelecer a comunidade escolar 

como o interlocutor e na situação 2  da turma D, a professora não estabelece esse interlocutor 

e apenas diz que eles vão fazer um texto de opinião, e nesta não houve definição de 

interlocutor e finalidade. Esta pouca definição do interlocutor e definição podem também ter 

tido influência na forma como as crianças organizaram os textos. 

Concluindo a análise relativa à inserção dos componentes da seqüência argumentativa 

nos textos e sua relação com o contexto institucional podemos dizer que há uma grande 

diferença no comportamento argumentativo das crianças entre os contextos. Em algumas 

situações as crianças mostram um esforço para apresentar uma argumentação consistente. Já 

em outras se verifica uma baixa incidência dos componentes da argumentação 

 A análise mostra que a baixa incidência pode estar relacionada com a pouca 

diversidade de vozes, a voz declarada da instituição, a forma de condução do debate e a não 

definição de interlocutor e finalidade para o texto. Já a alta incidência pode estar relacionada à 

presença de diálogo com de diferentes vozes inclusive as presentes no texto lido e a forma 

como entra a voz institucional, pois ela é importante desde que não se imponha de forma a 

anular as demais. Outra questão importante é que a ausência de pontos de vista em alguns 
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textos também revela marcas do contexto institucional.Vejamos agora uma análise 

considerando do posicionamento das crianças. 

 

5.3.2. O posicionamento das crianças nos textos escritos 

 

Nesta parte da análise fazemos observações sobre como as crianças assumiram os 

pontos de vista discutindo os posicionamentos em cada contexto. A referência para esta 

análise é o levantamento dos pontos de vista considerando cada contexto. 

 A tabela 5 apresenta este levantamento de como as crianças assumiram o 

posicionamento institucional. Consideramos como situação com posicionamento também 

aquelas em que as professores se posicionaram de forma implícita. Desta forma, a tabela 

apresenta cada situação e a incidência de textos em que as crianças defenderam cada categoria 

de ponto de vista: ponto de vista institucional (PVI), ponto de vista oposto (PVO), tentaram 

um consenso ou não assumiram ponto de vista (Consenso/sem PV). No caso em que não 

houve posicionamento da professora (apenas em uma situação), a tabela mostra os pontos de 

vista 1 e 2 .  
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Tabela 5-O ponto de vista das crianças 

Nº de 
textos 

aulas PVI/1 PVO/2 Consens
o/sem 
PV  

09 08 03 20 Situação 1-Turma A  
Ponto de vista implícito da professora:  
Não devemos gastar muito com animas 

45% 40% 15% 

13 04 03 20 Situação 2-Turma A 
Ponto de vista assumido pela professora: 
Não devemos nos apropriar de objetos 
achados 

65% 20% 15% 

05 11 03 19 Situação 1-Turma B  
PV1-Não devemos gastar muito com 
animais 
PV2-Não há problemas em gastar com 
animais 

26,3% 57,8% 15,7% 

07 03 06 16 Situação 2 - Turma B 
Ponto de vista assumido pela professora: 
Não devemos nos apropriar de objetos 
achados. 

43,7% 18,7% 37,5 

19 - - 19 Situação1-Turma C 
Ponto de vista implícito da professora:  
Não devemos gastar muito com animais 100% - - 

12 04 02 18 Situação 2-Turma C  
Ponto de vista assumido pela professora: 
Só devemos nos apropriar de objetos 
encontrados se confirmada a 
impossibilidade de encontrar o dono 

66,6% 22,2% 11,1% 

07 01 - 08 Situação1-Turma D 
Ponto de vista assumido pela professora: 
Não devemos gastar muito com animais 75% 12,5% 12,5% 

07 01 - 08 Situação 2-Turma D 
Ponto de vista da assumido professora: 
Só devemos nos apropriar de objetos 
encontrados se confirmada a 
impossibilidade de encontrar o dono 

87,5% 12,5% - 

 
 
 

 A primeira observação que fazemos analisando a tabela 5 é que nas situações em que 

houve posicionamento, declarado ou implícito da professora, a quantidade de alunos que 

aderiu a este posicionamento foi maior que a quantidade de alunos que aderiu ao ponto de 

vista oposto. Considerando o contexto de cada turma, vemos que nas turmas em que houve o 

posicionamento declarado em uma situação e o implícito em outra, o índice de adesão ao 
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ponto de vista é maior nas situações em que ele foi declarado (com exceção da situação 1 da 

turma C). Portanto, levantamos a hipótese de que ao se posicionar claramente, apresentando 

justificativas para seu ponto de vista, as professoras conseguem impor esse ponto de vista. 

Sobre a situação1 da turma C, em que houve maior adesão na situação sem posicionamento 

declarado, apresentando inclusive o maior índice de adesão de todas as aulas, podemos 

observar que mesmo não havendo o posicionamento declarado da professora uma aluna 

trouxe para o debate a voz da instituição quando citou um texto lido na sala em outro 

momento,reforçando o posicionamento implícito da professora. 

 Desta forma, podemos dizer que através da fala da aluna a voz da instituição entrou 

para o debate, além do ponto de vista implícito da professora, o que pode ter contribuído para 

homogeneizar o discurso, pois 100 % dos textos assumiram esse ponto de vista. Vimos que 

nesta aula durante o debate apenas uma aluna trouxe uma justificativa para o ponto de vista 

oposto, mas não foi considerada pela professora e desta forma a polêmica ficou prejudicada. 

O diálogo que eles estabeleceram com o texto, que trazia as personagens que gastavam com 

animais, mobilizou razoavelmente a argumentação, tanto no debate como nos textos escritos, 

como vimos na análise das aulas e na análise da incidência dos componentes da seqüência 

argumentativa. No entanto não foram diversificados os pontos de vista, ficando os textos 

homogeneizados em função da voz institucional que entrou de forma implícita no debate. 

 Trazemos dois textos produzidos na aula em questão que mostra como as crianças 

estabeleceram o diálogo tanto com o texto lido na atividade como com textos anteriores lidos 

na escola que contribuíram para a construção da argumentação e para o posicionamento.  
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                                                                       Texto 8 

                                                

        

(Vinicius: 10 anos- No nosso dia vemos casos que os animais Toma o lugar do homem, 

isso é errado, ta certo que temos que ter carinho como os animais, mas não com exagero) 

Nesse texto o contra- argumento/refutação que a criança traz (ta certo que temos que 

ter carinho com os animais mas não com exagero), parece ter emergido de um diálogo com 

vozes do texto lido na atividade, visto que este traz depoimentos sobre a relação afetiva com 

os animais. Já o ponto de vista que a criança assume negando a inversão de lugares entre 

homens e animais revela um diálogo com o texto anterior citado pela aluna sobre essa 

inversão. 
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                                                                      Texto 9 

                                          

 

(Renato: 10 anos- Cachorro não deve ter tanto luxo como são os humanos eu vi em uma 

Reportagem um cachorro com roupas, chapeis,brinquedos e etc __ Em um livro que 

pessoas aqui no Recife comeram peito com câncer e um cachorro comendo bife 

assadinho isso não é cuidado de cachorro. Isso é tratamento de gente.) 

Da mesma forma o texto 9 traz uma justificativa baseada exatamente na informação 

dos dois textos: enquanto há pessoas comprando objetos para animais (texto da reportagem 

lido na atividade) há outras comendo peito com câncer (texto anteriormente lido na escola). 

Essa disparidade, construída a partir do diálogo com as duas vozes é a justificativa para seu 

ponto de vista: “cachorro não deve ter tanto luxo como humanos”. Portanto, as crianças 

estabeleceram o diálogo com as diversas vozes e isso contribuiu na construção da 

argumentação, mas os pontos de vista foram homogeneizados em função da voz institucional. 
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 Voltando à tabela 5, outro dado que chama a atenção é que o percentual de adesão ao 

ponto de vista institucional na escola da rede publica está entre 43,7 e 65% nas quatro 

situações e na escola da rede particular entre 66,6 e 100%. Portanto, há uma tendência na 

escola da rede particular bem maior para a adesão das crianças ao ponto de vista institucional. 

O contexto de produção das aulas nos permite observar que nas aulas desta instituição houve 

uma tendência clara em impor um ponto de vista, mesmo quando foi solicitado o não 

posicionamento. A mesma professora conduziu todas as aulas nesta instituição e ela mostrou 

na condução do debate uma tendência a desmobilizar a polêmica, dificultando a emergência 

de pontos de vista diversos. Na caracterização da instituição, vimos que em depoimento a 

diretora da escola diz que o objetivo da instituição é: “Formar cidadãos críticos, capazes de 

refletir sobre a realidade e conhecer-se como agente de transformação da sociedade”. Mais 

uma vez analisamos a utilização da palavra crítico. Até que ponto o que se considera atitude 

crítica não é simplesmente a assunção do ponto de vista apresentado pela instituição a partir 

do momento em que essa instituição se considera conhecedora e crítica da sociedade, 

impedindo dessa forma a reflexão e a construção destes pontos de vista a partir de confrontos 

e com a emergência dos sujeitos. Se a linguagem é importante para constituir os sujeitos, seja 

porque tem relação direta com o pensamento (Vygotsky: 2000), seja porque exerce poder 

ideológico (Bakhtin:2002), não é apenas o conteúdo dessa linguagem que aparece nessa 

construção, mas a forma como se estabelece esta relação. 

 Nos propomos agora a observar, na tabela 5, outra situação em que houve grande 

índice de adesão ao ponto de vista institucional. Já analisamos acima a situação que 

apresentou o maior índice de adesão ao ponto de vista institucional, foi a situação 1 da turma 

C, com 100%. A outra foi a situação da turma D, com 87,5%. Vemos que as duas situações 

não aconteceram na mesma turma nem com o mesmo tema, o que afasta a hipótese de ter 

essas variantes influenciado nos resultados, mas ocorreram na mesma instituição e conduzidas 
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pela mesma professora. Já discutimos de que forma a instituição influiu no contexto de 

produção, também já analisamos a situação1 da turma C e as possíveis contribuições do 

contexto.Vemos agora o que ocorreu na situação 2 da turma D. Três questões chamam a 

atenção ao voltarmos ao contexto desta aula: a primeira é que a professora no momento do 

comando da produção, apesar de enfatizar a importância de formularmos nossa própria 

opinião, trata essa opinião como um conteúdo no momento em que diz: “Aí eu pergunto 

novamente, a Antony, só Antony, quando é que ele é roubado?”. O fato de a professora ter 

tratado a opinião como um conteúdo, indicando que há uma resposta certa, pode ter 

contribuído para reforçar a adesão ao seu ponto de vista. Uma segunda questão que 

percebemos é que nessa aula houve pouco diálogo com o texto, o que poderia ter contribuído 

para fortalecer o outro ponto de vista, pois há passagens do texto que trazem claramente o 

outro ponto de vista. E finalmente, a forma como a professora conduziu o debate, dificultando 

a emergência de outros pontos de vista, como já foi discutido na aula anterior. Podemos 

também voltar à tabela 4 e verificar que o índice de incidência de contra-argumento, que é o 

componente que traz de forma clara o ponto de vista oposto, foi baixo, indicando que 

realmente não houve confronto. Indo ao encontro do ponto de vista institucional, e 

produzindo textos para esta instituição (visto que não foi definido um interlocutor) em um 

contexto de pouco confronto, as crianças não sentiram a necessidade e nem tiveram elementos 

para estabelecer nos textos o confronto trazendo contra-argumentos.  

 Quanto às situações com baixa incidência de adesão ao ponto de vista institucional, 

chama a atenção a situação 1 da turma A e a situação 2 da turma B. Na primeira, a professora 

se posicionou de forma implícita e 45% dos alunos aderiram ao seu ponto de vista, 40% não 

aderiu e 15% não se definiu. Na segunda, a professora se posicionou claramente e apenas 

43,7% dos alunos aderiu a esse ponto de vista. O que observamos no contexto de produção 

das duas aulas é que apesar do posicionamento das professoras houve a emergência dos dois 
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pontos de vista e confrontos durante o debate e as professoras apesar de terem se posicionado 

favoreceram esses confrontos. 

Discutindo agora o comportamento específico das crianças desta turma A, mas na 

outra situação (com o tema “achados”) lembramos que quando analisávamos as aulas vimos 

que após o posicionamento explícito da professora nenhum aluno contestou seu 

posicionamento. Nesse momento, ficávamos entre achar que eles não se posicionaram porque 

não houve mais tempo ou porque realmente teriam aderido ao ponto de vista apresentado pela 

professora. Observando o índice de adesão dos textos escritos, vemos que 65% aderiu, 15% 

tentou um consenso ou não apresentou ponto de vista e apenas 20% discordou, o que nos leva 

a crer que realmente houve uma tendência a assumir o ponto de vista da professora, mas 

também podemos supor que se esses 20% tivessem se colocado após a fala da professora o 

debate teria sido mais intenso e o resultado dos textos menos homogêneo.  

Percebemos então que há uma tendência das crianças a assumirem o ponto de vista da 

instituição representado principalmente pelo posicionamento da professora, mas vimos que o 

contexto imediato, os debates que antecedem o texto, a forma como a professora conduz o 

debate e se posiciona, a forma como a professora trata as questões de opinião, as diversas 

vozes que circulam na instituição influenciam na forma como as crianças reagem ao 

assumirem os seus pontos de vista. 

Sobre estas formas de reagir e ou de se incorporar ao discurso institucional é que 

vamos nos deter a seguir trazendo os textos das crianças e analisando as vozes presentes. 

 

5.3.3. O diálogo de vozes nos textos escritos 

  

 Vimos no item anterior que as crianças apresentam uma tendência para assumir o 

ponto de vista institucional, mas também vimos como elas em alguns contextos resistem a 
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esse posicionamento. Trazemos então alguns textos que exemplificam esses comportamentos, 

analisando as estratégias que as crianças utilizaram para contornar o discurso institucional. 

Analisamos também nos textos várias formas de estabelecer o diálogo de vozes. 

 Um dos pontos abordados na análise anterior que ficou bastante evidente é que a 

forma como a professora conduz o debate permite ou não que os pontos de vista aflorem no 

debate, garantindo ou não o confronto de vozes. No caso da situação 1 da turma D, vimos que 

houve uma dificuldade em considerar esses pontos de vista e durante o debate um certo 

consenso dominou a discussão tanto que dos oito textos produzidos apenas um foi de encontro 

ao ponto de vista implícito da professora. Vejamos o texto desse aluno.  

                                                                    Texto 10 

                                                  

(Diego 10 anos - Na minha opinião os animais devem ser tratados como gente! Do 

mesmo jeito que ha gente na rua passando fome, o Animal também.muitos são pegos e 

explorados como o “burro” de carga” e e.t.c.Se a sociedade se unisse poderia dar um 

luxo a mais mendigos e pedintes além,é claro, de seus bichinhos de estimação) 
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Diego defende que podemos tratar animais como gente, ponto de vista que vai contra o 

ponto de vista implícito da professora. Para justificar seu ponto de vista, ele traz uma primeira 

justificativa: “do mesmo jeito que há gente passando fome o animal também muitos são pegos 

e explorados como o burro de carga etc”, ou seja, os animais também são vítimas, exploradas 

e dignas de cuidados, tanto quantos os pobres. Nessa justificativa tem um contra argumento 

implícito que é a consideração de que enquanto gastamos com animais há pessoas pobres 

passando fome. Desta forma ele dialoga com a justificativa que foi mais forte no debate: não 

devemos gastar muito com animas, pois primeiramente é necessário cuidar das pessoas. 

Depois ele traz uma segunda justificativa: a de que se a sociedade se unisse poderia dar conta 

tanto dos mendigos como dos animais, portanto o problema não seria de gastarmos com 

animais, mas de não sermos solidários, visto que haveria condições de gastarmos com animais 

e também com os pobres. Desta forma, ele consegue tanto responder à questão social 

colocada no debate, como manter o ponto de vista que ele insistia no debate de que podemos 

gastar com os animais. 

 Identificamos três pontos importantes a partir do texto de Diego. Ele resistiu de forma 

segura ao ponto de vista da professora, mas essa voz institucional foi importante para que ele 

fortalecesse seu processo de argumentação, pois ela entra em seu texto de forma bastante 

clara, sendo respeitada e considerada. Ou seja, ele trouxe a voz institucional, dialogou com 

ela, estruturou sua argumentação mas não assumiu o ponto de vista. Durante o debate, essas 

justificativas que ele apresentou no texto não aparecem. Podemos formular três questões a 

partir destas reflexões: se a voz institucional, chamando a responsabilidade social, não tivesse 

entrado no debate, ele teria formulado de forma tão consistente sua argumentação? Se a 

professora tivesse conduzido o debate de forma diferente, essas e outras justificativas teriam 

aparecido e enriquecendo o debate? Se as justificativas que ele apresenta no texto tivessem 
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aparecido no debate, os pontos de vistas teriam se homogeneizado em torno do ponto de vista 

institucional? 

Acreditamos que foi importante a presença da voz institucional no debate para que ele 

dialogasse com ela, mas a forma como foi conduzido o debate dificultou a presença das 

justificativas que ele apresenta no texto, e isso teria enriquecido a experiência de construção 

de pontos de vista da turma. A forma segura como Diego reagiu à voz institucional 

apresentando consistência argumentativa em um contexto que conseguiu homogeneizar os 

discursos em torno do ponto de vista institucional mostra que apesar desse contexto ter sido 

importante, houve a emergência do sujeito.  

Lembramos que quando Bakhtin (2002) analisou as formas de receber o discurso do 

outro na produção literária, ele colocava que essas formas estavam relacionadas ao contexto. 

Reafirmamos a importância do contexto para a apreensão das vozes do outro e as diferentes 

formas de receber esse discurso, mas lembramos também que há um sujeito na relação. 

Mesmo que esse sujeito já seja constituído a partir de outras relações e que essa 

individualidade já seja um “fato sócio ideológico” (Bakhtin:2002). 

Analisando detalhadamente os textos, verificamos que as crianças contornam a voz da 

instituição de várias formas que organizamos em quatro categorias: 1- trazendo-a como contra 

argumento e dessa forma considerando-a, mas não assumindo; 2- defendendo a voz 

institucional mas trazendo um elemento da voz oposta como contra-argumento; 3- tentando 

um consenso; 4- negando totalmente essa voz. Apresentamos alguns exemplos de textos para 

ilustrar essas situações. 

Vimos que Diego trouxe a voz da instituição em forma de contra-argumento implícito. 

Vejamos como Graziele contorna a voz institucional da mesma forma que Diego. Neste caso, 

faremos uma comparação entre as duas situações. 
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                                                                Texto 11 

                                                           

(Graziele:10 anos - Eu concordo por que primeiramente, o dinheiro é do dono e Ele 

gasta o que quiser agora se ele gasta o dinheiro com o cachorro eu acho que dedica 

muito o cachorro pra gastar tanto do dinheiro ou então o dono se sente muito sozinho eu 

acho que ele fez amizade com o cachorro para si sentir melhor porque da banho arruma 

bota laços no pelo eu acho bonito e interessante por isso que eu concordo com isso tudo.) 

Da mesma forma que Diego, Graziele defende que não há problemas em gastar com 

animais e traz duas justificativas: cada pessoa tem direito a fazer o que deseja com seu 
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dinheiro (uma voz social); o dono deve sentir-se sozinho e o animal supre essa necessidade de 

companhia. Quando ela diz: “Agora se ele gasta o dinheiro com o cachorro é porque dedica 

muito ao cachorro” tem aí a consideração de que não é normal se gastar muito com animais 

(voz da instituição) tanto que ela precisa justificar o motivo dos gastos. A expressão agora 

deixa bem claro que ela está trazendo uma contraposição. A forma como Graziele contorna o 

discurso da instituição é a mesma de Diego apesar das justificativas serem diferentes.  

 A comparação que queremos fazer é com relação à situação em que foram produzidos 

os textos. O texto de Grazielle foi produzido em uma turma em que, ao contrário da de Diego, 

a professora conseguiu conduzir o debate de forma que mais pontos de vista aflorassem, 

mesmo tendo se posicionado de forma implícita. As duas justificativas que Graziele apresenta 

no texto já haviam surgido no debate. O resultado é que em outro texto produzido na mesma 

situação, essa mesma voz que Graziele traz para se justificar, a outra aluna traz como contra 

argumento. Vejamos o texto de Miqueli (texto 12).  

 Entendemos que Miqueli de certa forma contorna o discurso institucional, pois apesar 

de deixar claro que não concorda com gastos excessivos, assumindo o ponto de vista implícito 

da professora, ela por duas vezes traz o contra argumento que no texto de Graziele funcionou 

com justificativa, relativo à liberdade de cada um gastar com o que deseja. Na primeira vez, 

ela imediatamente estabelece a contraposição utilizando também a expressão agora: “agora 

eu acho que tem tanta gente precisando de comida e ele gastar com os animais”. O mais 

importante aqui é que as duas crianças trouxeram para o texto a mesma voz que surgiu no 

debate e com objetivos diferentes (não haveria problemas também se tivessem usado com o 

mesmo objetivo), mas ambas enriquecendo o processo de argumentação. E isso só foi 

possível pela forma como o debate foi conduzido.8 O caso de Miqueli se enquadraria na 

                                                
8 A justificativa de Grazielle relativa a ralação afetiva com o animal também entrou em outros textos 
tanto como justificativa como contra argumento. 
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categoria 2, em que a criança contorna o discurso assumindo a voz institucional, mas trazendo 

também a voz oposta à institucional para seu texto em forma de contra-argumento.  

                                                    

                                                                    Texto 12 

 

                                                   

(Miqueli:12 anos-Eu acho que ele gasta o dinheiro dele como ele quiser gastar o dinheiro 

dele com o cachorro problema é dele agora eu acho que tem tanta gente precisando de 

comida e ele gastar com os animais se eu tivesse condição eu também gastaria com os 

animais mas também com as pessoas que precisam mas se ele quiser gastar o dinheiro 

todinho com o cachorro problema dele o dinheiro é dele e não meu.) 

Vejamos agora no texto 13 uma forma como a criança contorna a voz institucional 

tentando estabelecer um consenso.  
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                                                                   Texto 13 

                              

 (Luciano: 12 anos-Eu acho que achado não é roubado porque se agente encontra 

alguma coisa na rua não é roubo porque o dono não reclamou se um dono tivesse 

reclamado aí estava certo porque ele reclamou. Mas também está errado por que a 

gente deveria procurar a polícia ou achados e perdidos ou se agente tivesse vendo um 

dono chamasse ele para devolver o objeto.) 

Vemos como o texto de Luciano tenta um consenso (categoria 3). Na aula, a 

professora insistiu que devemos devolver o que não é nosso de qualquer maneira. Luciano 

defende inicialmente que o dono deve reclamar, se o dono não reclamar você pode se 

apropriar, mas logo em seguida ele traz quase textualmente a fala da professora: “a gente 

deveria procurar a polícia ou achados e perdidos” (pois na aula a professora cita a 
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possibilidade de procurarmos o serviço de achados e perdidos dos correios se não localizamos 

o dono). Na verdade, ele nem consegue assumir a voz oposta, nem consegue assumir a voz da 

professora, nem consegue estabelecer um consenso, uma vez que esperar que alguém reclame, 

é contraditório com procurar o setor de achados e perdidos. Mas de alguma maneira ele reage. 

Podem ter ocorrido aí dois processos: ou ele está se utilizando das vozes que surgiram para 

construir um ponto de vista, mas ainda não se decidiu ou ele já tem um ponto de vista mas não 

consegue se desvencilhar da voz da professora, ou seja, seu discurso sofreu um interdição, 

pois ele sabe claramente o que agradaria à professora e entre dizer o que pensa e o que acha 

que deveria, não conseguiu decidir-se. 

Vejamos agora o texto 14 em que a criança simplesmente nega o discurso da 

instituição (categoria 4) e revela os seus desejos sem remorsos:  

                                                      Texto 14 

                                       

(Daniel: 12 anos- Eu acho que não deveria dar a polícia mas só que o menino foi contar 

ao irmão das crianças que é polícia.Mas se fosse eu comprava uma casa bonita uma 

fazenda comprava uma casa de praia e outra coisa.) 
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 Nesse caso Daniel nega da forma mais direta o discurso da instituição e esse texto 

foi produzido na mesma situação do texto de Luciano em que a professora nega qualquer 

possibilidade de nos apropriarmos de objetos que não são nossos, enfatizando que em 

qualquer situação devemos devolver. O que surge no texto é simplesmente o sujeito Daniel 

desejoso de consumir coisas bonitas que talvez lhes sejam negadas e no caso influenciado não 

mais pela voz da instituição escolar mas, por uma voz social que liga a felicidade à aquisição 

de bens ou mesmo a outras vozes sociais que indicam que as desigualdades sociais são 

injustas e que é preciso tirar de quem tem para dar para quem não tem. 

 Podemos trazer mais alguns textos nos quais podemos observar a emergência dos 

sujeitos. 

                                                        Texto 15 

                                              

(Jean: 11 anos- Eu acho que está certo porque o dinheiro é dele e o cachorro merece 

porque ele é um animal muito carinhoso ele é um animal que merece tudo nesse lugar 

que ele mora na casa de sua família é com um filho para eles eu acho que esse animal faz 

parte da família eu queria ser esse cachorro ele é um cachorro muito bonito ele é um 
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animal que merece roupa camisa sapato um tratamento banho chapéu tosamento no 

pelo)  

                                                            

 

                                                                    Texto 16 

                                             

( Alison:11 anos- Não concordo porque era para ele da o dinheiro ao pobre era para ele 

comprar roupa comida da dinheiro comprar um celular que abre e fecha e da saúde 

colocar em uma escola) 

  Jean e Alison produziram os textos na mesma turma e defendem pontos de vista 

diferentes. Um assumiu o ponto de vista da professora (Alison), o outro não. O que podemos 

identificar em comum nos dois textos é a emergência dos sujeitos. O texto de Jean,defende 

claramente os gastos com os animais e inicia com a mesma justificativa de Grazielle: “o 

dinheiro é dele”, mas em seguida ele coloca no texto com muita ênfase, toda a relação afetiva 

que de maneira geral as crianças têm com os animais. No entanto, o que parece seduzi-lo é a 

possibilidade de tanto carinho, tanto cuidado, tantas coisas materiais. Será que todas essas 

coisas, ou algumas delas estão sendo negadas a Jean? Se essa hipótese for verdadeira, ao 

 152 



 

contrário de apresentar revolta por um cachorro ter o que ele não tem, ele fez a opção da 

identificação: “eu queria ser esse cachorro”. Por que rejeitar tudo isso ao cachorro se isso é 

bom? Se eu queria isso? A continuidade do texto passa inclusive a impressão que ele já se 

misturou com a personagem cachorro quando escreve: “ele é um animal que merece roupa, 

chapéu, camisa sapato...”. De onde surgiu a possibilidade do cachorro usar sapato e camisa? 

No debate as crianças falaram em roupinhas mas nem no texto nem no debate falou-se em 

camisa e sapato pra cachorro. O enunciado parece ser uma espécie de ato falho, pois ao 

escrever sapato e camisa ele poderia estar de forma inconsciente se referindo a ele mesmo e 

não mais ao cachorro. Ele queria tudo o que está sendo oferecido ao cachorro por isso defende 

a proposta. 

 Já Alison reage de forma diferente. Para ele, não devemos gastar tanto com animais. O 

certo seria dar aos pobres várias coisas. Nesse momento ele traz vozes sociais: a 

solidariedade, a importância da escola, a importância da saúde. E com a mesma importância 

da escola e da saúde aparece um celular, mas não um celular qualquer, “um celular que abre e 

fecha”. O que parece estar mais forte no texto é o sujeito pessoal que deseja um celular. 

Portanto, apesar de Alison ter concordado com a instituição, o que pode estar presente em seu 

texto é a sua própria voz. É claro que esta voz não é algo original, pois o desejo de um celular 

surge do diálogo com outras vozes, mas nesse momento ela é a voz de Alison. 

 Com relação à reação das crianças ao tema animais, esperávamos que as crianças da 

escola pública que vivenciam poucas experiências com luxo de animais e vivem o problema 

 social de forma mais intensa, não defenderiam os gastos enquanto que os da escola particular, 

que muitas vezes vivenciam a experiência de gastar muito com animais, defendessem mais os 

gastos. O resultado foi exatamente o contrário. O que parece ter ocorrido é que a exemplo de 

Jean, muitas crianças da escola pública se encantaram com a possibilidade de mimar os 

animais e a voz institucional não entrou com tanta força como na escola particular. 
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 Os alunos da escola particular exatamente por não serem da classe mais pobre são 

sempre convocados a serem solidários, a ajudar aos pobres, de forma que esse discurso 

homogeneizou os textos. Vimos que no debate um aluno falou em ração importada do 

cachorro do colega, elas revelaram gastos com os seus animais e uma aluna inclusive trouxe 

na segunda visita da pesquisadora dois lacinhos de sua cachorrinha para mostrar, até com 

orgulho. Para onde foram essas vozes que desapareceram totalmente nos textos? Será que de 

fato as crianças se sensibilizaram com as questões sociais? Foram totalmente convencidos ou 

estavam apenas fazendo o discurso competente de alunos daquela instituição? Em outra 

situação, o ponto de vista deles teria sido diferente? Não podemos esquecer, no entanto que 

nem todos os textos que aderiram ao ponto de vista da instituição, na escola particular 

utilizaram as justificativas ligadas à questão social. Alguns alunos (apesar de poucos) 

justificaram o ponto de vista de não gastarmos com animais com justificativas relativas a 

orçamento doméstico. Vejamos as quatro justificativas que aparecem nos textos escritos com 

esta perspectiva: “então gastando todo esse dinheiro fica difícil pagar impostos, a compesa, 

celpe etc.”; “muitas pessoas mimam demais os animais quando ficam pobres acabam fazendo 

coisas horríveis como roubar e se prostituir ” ; “ daqui  a pouco está falindo e quando tiverem 

falido vão se prostituir” ;  “Esse dinheiro poderia ser investido em coisas mais importantes 

como a criação de uma loja pra ganhar dinheiro”. Vemos que essas justificativas trazem muito 

mais a voz familiar, sempre preocupada com a sobrevivência e com as despesas, que a voz da 

escola, muito embora não tenhamos controle se essas vozes já entraram na escola. Outra voz 

que entrou em um texto foi a religiosa, quando uma criança diz no texto 3 (que foi 

apresentado na primeira parte da análise) que a pessoa está idolatrando o cachorro. Portanto as 

crianças também elaboraram em cima do ponto de vista da professora. Elas podem até terem 

se influenciado pelo seu ponto de vista mas acrescentaram elementos a partir de suas 

experiências individuais.   
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 Vejamos agora o texto 17 em que ao contrário a criança traz de forma clara a voz da 

professora tanto no ponto de vista como na justificativa.  

                                                                                                  

                                                            

 

                                                                   Texto 17 

                                         

                                 

(Samuel- Achar uma coisa que não lhe pertence tem que achar o dono verdadeiro que a 

coisa que pertence mas tem gente que não entrega mas se entregar pode ficar amigo da 

verdadeira pessoa mas se não entregar fica com a consciência pesada e fica com medo 

que a verdadeira pessoa apareça mas se você entrega fica com a consciência limpa) 

 Vemos como Samuel não apenas assume o ponto de vista da professora mas traz duas 

justificativas baseadas em sua fala. Vimos na análise da aula (Situação 2 da turma A) que a 

professora narra um caso em que ela encontrou uma carteira, ligou para a pessoa, devolveu e 

ficou amiga da pessoa depois. No final, ela diz que se não tivesse entregue, teria ficado com a 

 155 



 

consciência pesada e são exatamente as duas justificativas de Samuel: “se entregar pode ficar 

amigo da verdadeira pessoa”,” se não entregar fica com a consciência pesada e fica com medo 

que a verdadeira pessoa apareça”. Portanto nesse caso a criança tanto assume o ponto de vista 

da professora como traz a sua justificativa. Nesses casos, diferentemente dos citados 

anteriormente, o aluno assumiu sem nenhuma dúvida a voz da instituição e poderíamos fazer 

mais uma vez as questões: Pela necessidade de se mostrar parte da instituição? Porque foi 

convencido pelos argumentos da professora? Ou porque tendo a instituição como legítima e 

de respeito acata sua posição sem muita reflexão? 

 Uma questão interessante a se discutir com relação ao diálogo de vozes é que muitas 

justificativas que aparecem nos textos, às vezes em mais de um texto, foram apresentadas no 

debate não só pela professora, mas pelos alunos, mostrando que alguns alunos se convencem 

pelas justificativas dos colegas e não apenas pela da professora. Já ao contrário, muitas 

justificativas que aparecem no debatem desaparecem nos textos. Podemos então fazer duas 

reflexões: a situação imediata não garante que o texto realmente traga tudo o que a criança 

tem pra dizer visto que algo se perdeu na hora da produção; as crianças muitas vezes mudam 

de opinião a partir do debate e por isso abandonam a voz que surgiu no debate, o que 

poderíamos considerar um ponto positivo, uma vez que estamos defendendo um processo de 

argumentação em que o principal seja a construção de pontos de vista e não a capacidade de 

convencer o interlocutor do seu próprio ponto de vista e insistir nele independente de qualquer 

coisa. Se as crianças abandonam algumas idéias é sinal que estão dialogando com as outras 

vozes. Vejamos um caso que ocorreu na situação da turma A, em que comparamos a voz da 

criança no debate com a do texto. 

 Chamou a atenção no início do debate a forma enfática como Thamirys dizia que não 

entregaria o objeto: P- E se você achar uma coisa que tava escondido, que ninguém perdeu? 
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Ala- Ah! Eu não entrego não, não entrego mesmo! Vejamos como no seu texto (18) ela muda 

totalmente o posicionamento                                                       

 

                                                                                                             

                                                             

                                                                 Texto 18 

                                          

(Thamirys: 11 anos-Eu também acho que achado.também não é roubado mas se eu 

encontro uma coisa e nela tem os dados da pessoa que perdeu eu acho que eu tenho a 

obrigação de ligar para ela e entregar tudo do Jeitinho que ela perdeu mas se eu acho e 

sei de quem é e não entrego com certeza que eu irei ficar com a consciência pesada.) 

Fica muito claro que Thamirys inseriu em seu processo de argumentação não só o 

ponto de vista da professora, mas a mesma justificativa relacionada com o fato de ficarmos 

com a consciência pesada. Portanto, a fala da professora entrou quase que de forma textual e o 

interessante é que Thamirys durante as duas aulas era sempre muito segura, quase agressiva 
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no sentido de deixar a impressão que sabia o que queria. Na aula relativa a animais, por 

exemplo, em determinado momento um aluno sugere que podemos gastar com animas porque 

o cachorro tem bom coração. E ela imediatamente rebate: “O cachorro ou o dono do cachorro 

porque pra gastar tanto dinheiro assim só tendo um coração do tamanho dum trem!”. No texto 

sobre animais ela confirma que gastar com animais é um exagero mas não traz uma 

justificativa ligada a questão social (que seria a mais relacionada como o ponto de vista 

implícito da professora). Sua justificativa parece estar relacionada com uma experiência 

pessoal: “Ela pode gastar com algumas coisas como sair com os filhos e comprar algumas 

coisas que estejam precisando”. Desta forma seu texto entra naquela categoria que 

discutíamos em que fica mais evidente a voz do sujeito que a voz da instituição, apesar de 

nesse momento ela também ter assumido a voz da instituição. 

 Podemos dizer então que Thamirys na primeira situação assume o mesmo ponto de 

vista da professora, mas em função de sua própria voz, e na segunda muda o seu ponto de 

vista em função do ponto de vista da professora. Essa mudança de ponto de vista em função 

do ponto de vista da professora por parte de uma aluna que em nada indicava uma tendência a 

submissão e que apresentou um comportamento diferente na outra situação pode indicar que 

em vários textos das duas instituições os alunos podem ter assumido o ponto de vista da 

professora pela força de seus argumentos ou pelos argumentos apresentados pelos colegas e 

não necessariamente pelo peso da instituição. Inclusive, algumas justificativas colocadas por 

uma criança no debate, é inserida em mais de um texto escrito. 

 O diálogo com as vozes dos textos lidos, que de certa forma podemos considerar como 

uma voz institucional, visto que foi apresentado pela professora, aparece muito e de várias 

maneiras. Os alunos fazem referências diretas ou indiretas à atitude das crianças personagens 

dos textos e de acordo com cada contexto predominou ou uma crítica ao texto, ou uma 

aceitação, ou simplesmente um diálogo.  
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 Já a voz institucional como referência direta a organização da escola e suas regras 

conseguimos identificar apenas em dois textos ( 19 e 20):                                                                             

 

                                                      

 

                                                                        Texto 19 

                                 

 

(Vanessa: 12 anos - achasse um objeto de valor como um celular é claro que eu tenho 

que entregar ao verdadeiro dono.Eu tenho que ser honesta se eu achasse na escola eu ia 

em todas as salas me se eu não achasse o verdadeiro dono eu entregava na secretaria e 

entregava dizia onde achei e depois ia pra classe.Mas eu não ia ficar sossegado enquanto 

o dono aparecesse.) 

Vanessa faz uma referência a encontrar um celular na escola e entregar na secretaria e 

o texto foi produzido na escola publica onde ocorreu o caso do celular já mencionado. O fato 

não aconteceu nessa sala, mas nessa situação um aluno chegou a lembrar o caso e a professora 

lembrou que entregar o objeto era obrigação de homem honesto, palavra que a criança utilizou 
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no texto. Portanto, acreditamos que ela está se referindo à orientação que foi passada para que 

os alunos devolvessem os objetos, se referindo diretamente à voz institucional. O outro texto é 

o 20 de Priscyla: 

                                                                    

                                                             

                                                                  Texto 20 

                                          

( Priscyla: 11 anos- Eu acho que não porque se a gente encontrar numa árvore e não 

tiver ninguém procurando eu vou ficar mas se tiver alguém procurando eu devolvo mas 

se não tiver eu compro as coisas que eu quero.Eu sou estudante, se eu encontrar no 

banheiro,na sala ou em outro lugar do colégio eu vou levar para a secretaria para que a 

diretora  Maria José da Silva Lima procure o dono e devolva porque eu só fico pra mim 

se tiver na rua e ninguém tiver procurando.Eu respeito as regras do colégio porque 

senão as pessoas vão me chamar de ladra e eu não gosto que me chamem assim.) 

No texto de Priscyla a voz institucional está mais evidente. Ela faz questão de dizer o 

nome da diretora9 completo e se situou como estudante que deve respeitar as regras. Nesta 

situação, a professora lembrou qual o sistema imposto pela diretora: entregar os objetos na 
                                                
9  O nome da diretora no texto digitado  está fictício mas o verdadeiro nome da diretora  tem quatro 
nomes que Priscyla fez questão de escrever. E foi apagado com recursos de editor de imagens no texto original 
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secretaria. Consideramos que um caso em cada instituição é muito pouco para esta referência 

direta a regras. Nas duas situações, a professora fala no momento do debate sobre o assunto, 

refresca a memória deles com relação ao assunto. Fazemos o comentário porque nos parece 

que a força da instituição está muito ligada à professora, mesmo ela não sendo a pessoa mais 

importante do ponto de vista hierárquico. O texto de Priscyla por exemplo, parece em um 

primeiro olhar, dar uma grande importância à figura da diretora e ao seu discurso presente na 

regra, pois traz seu nome completo em sinal de respeito e diz que não pretende desobedecer as 

regras. Mas o que está também presente no texto é uma consciência muito grande da sua 

posição de estudante que deve obedecer, que sabe as conseqüências de não obedecer e que 

não quer se submeter a elas. Mas ela não defende nenhum discurso da instituição, não diz se 

concorda ou se discorda. Apenas afirma que obedece por causa óbvia. O que queremos dizer é 

que talvez o texto de Priscyla, que traz de forma tão explicita a regra da instituição, pela sua 

consciência da situação, revele mais espaço de subversão que alguns que não o trazem, mas 

repetem o discurso da instituição, ou não conseguem decidir-se, como foi o caso de Luciano, 

que propõe ao mesmo tempo esperar que alguém reclame o objeto e ao mesmo tempo  

procurar o setor de achados e perdidos (se é que a indecisão exposta no texto foi fruto de uma 

interdição pois esta é apenas uma hipótese). 

          Vimos que apenas nestes dois únicos textos aparece a voz institucional formalizada 

representada pela instituição de maneira geral, mas mesmo assim percebemos a presença da 

professora, visto que nos dois casos essa voz foi evocada por ela na situação imediata. A força 

da professora pode ser conseqüência de sua ralação diária com as crianças e de sua condição 

de detentora do conhecimento. Esse ponto é importante na discussão, pois remete a uma 

questão discutida anteriormente relativa à intersubjetividade. Se como bem lembrou Góes 

(1991) a intersubjetividade não é o plano do outro, mas o plano da relação com o outro, a 

representação que as crianças têm da professora e o tipo de relação que estabelecem com ela 
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pode legitimar ou não as vozes que circulam na instituição e contribuem com a constituição 

das crianças.  

           Finalizando, podemos retomar algumas questões: os textos das crianças tanto 

apresentam o contorno, como a adesão ao ponto de vista institucional, apesar da maior 

tendência à assunção desse ponto de vista; elas contornam a voz institucional de várias 

formas, algumas mais claras, outras mais discretas, e quando assumem essa voz não o fazem 

simplesmente por submissão, pois algumas vezes elas utilizam suas experiências individuais 

para justificar seus pontos de vista; elas dialogam nos textos com diferentes vozes de várias 

instituições, trazem suas experiências e cada contexto de produção é importante na construção 

dos textos.  

          Passamos agora à última parte do trabalho, trazendo as considerações finais a partir do 

que foi discutido em todas as etapas do trabalho. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   Para concluirmos tentando recuperar as discussões feitas até aqui em todas as etapas 

do trabalho, lembramos que nosso objetivo foi investigar as estratégias discursivas usadas 

pelas crianças para dialogar com diferentes vozes institucionais no processo de argumentação, 

identificando em seus textos marcas dessas vozes e tentamos responder à seguinte questão: 

Como as crianças dialogam com as vozes do contexto institucional escolar em textos 

argumentativos?  

 Retomamos também as questões mais específicas que foram colocadas na seção dos 

objetivos: Quais são os efeitos do contexto de produção sobre a construção da argumentação 

das crianças? Há inserção das vozes institucionais nos textos das crianças? Há, na escola, 
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homogeneização dos discursos das crianças ou elas se opõem às diferentes vozes 

institucionais? Que estratégias elas utilizam para se opor a essas vozes? 

Pudemos observar que a forma como as crianças constroem a argumentação e se 

posicionam tem relação com o contexto institucional e suas vozes. Na análise dos debates e 

dos textos pudemos também identificar e caracterizar o diálogo das crianças com o contexto 

institucional. 

O primeiro ponto discutido na análise refere-se à situação das professoras quando 

solicitadas a não se posicionarem, pois esse aspecto remete à relação da voz institucional com 

crianças. O que constatamos é que mesmo quando solicitadas a não se posicionarem, as 

professoras se colocaram de forma implícita. Apenas uma professora conseguiu não se 

posicionar durante o debate. Consideramos que a escola como instituição educativa não 

poderia deixar de colocar sua voz e mesmo nas situações que favorecem a construção de 

polêmicas, essa voz pode estar presente nas discussões paralelas que envolvem o tema, mas 

decidimos trabalhar com um tema que as duas escolas declararam ter um posicionamento, e 

outro que elas afirmaram não ter discutido com os alunos. Tal opção foi feita porque

nossa hipótese inicial era que o não posicionamento das professoras seria importante para que

as crianças argumentassem de forma mais autônoma e consistente, uma vez que a presença do 

ponto de vista da escola no debate tenderia não só a homogeneizar os discursos, mas a 

desmobilizar a argumentação já que, ao assumir esse ponto de vista, as crianças não 

precisariam convencer a professora e dessa forma simplificariam a argumentação. Essa 

hipótese foi de certa forma confirmada, pois além de ter havido uma desmobilização em 

algumas aulas com posicionamento declarado e uma maior adesão ao ponto de vista da 

professora, também pudemos constatar que as crianças que concordaram com a instituição 

tenderam a simplificar o processo de argumentação. No entanto, ocorreu que tanto no debate 

como nos textos, apesar de ter havido uma tendência à homogeneização a partir da voz da 
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professora, essa voz foi importante para diversificar e intensificar o processo de diálogo de 

vozes e inclusive para fortalecer o processo de argumentação. 

Lembramos que a categoria de aulas em que houve maior mobilização argumentativa 

foi a com posicionamento implícito. Nessas situações as professoras colocaram de forma 

implícita seus pontos de vista e estabeleceram polêmica a partir desse ponto de vista de forma 

que o debate foi mais intenso e a argumentação mais mobilizada. Nessas aulas as crianças 

argumentaram de forma mais intensa que na situação em que a professora não se colocou, 

pois ao se isentar de posicionamento, a professora não conseguiu polemizar a questão e as 

crianças discutiram considerando apenas um ponto de vista (o do texto). Já ao se 

posicionarem declaradamente as professoras conseguiram trazer maior número de crianças 

para o seu ponto de vista e isso desmobilizou o processo de argumentação.  

 Portanto, os dados indicaram que quando há voz declarada, há maior adesão ao ponto 

de vista da professora e em alguns casos uma menor mobilização argumentativa, mas o que 

também parece contribuir para uma certa homogeneidade não é necessariamente a voz da 

instituição, mas a forma como essa voz entra no debate e a forma como a professora conduz a 

discussão, permitindo ou não que se estabeleça a polêmica. Observamos que em todas as 

aulas as crianças se colocam sem timidez e que não houve uma relação de autoritarismo 

declarado entre crianças e professoras. Mas percebemos uma forma de exercer o autoritarismo 

na condução do debate, em que, tendo o controle da situação, a professora permitiu que se 

consolidassem as vozes que ela desejava e essa forma de condução contribuiu para 

homogeneizar os discursos, pois quanto mais pontos de vista afloram no debate, sejam 

oriundas da instituição, de outras vozes sociais, dos textos lidos na hora da aula, ou das 

experiências individuais das crianças, maior é a possibilidade de se intensificar a discussão, 

diversificar a argumentação e os pontos de vista. A condução do debate pela professora 

permite maior ou menor emergência dessas vozes. 
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 Até aqui já podemos responder nossa primeira questão: quais os efeitos do contexto de 

produção sobre a argumentação das crianças?Podemos dizer com certeza que há uma 

influência desse contexto na forma como as crianças organizam a argumentação e que essa 

influência não surge necessariamente da voz institucional, mas da forma como ela entra no 

debate, da forma como a professora conduz o debate e na quantidade de vozes que circulam 

no contexto de produção. 

 No caso da condução do debate, vemos emergir o peso da instituição. Não assumindo 

necessariamente uma forma autoritária, a escola exerce seu poder de várias formas, através 

desse tipo de relação. Pudemos perceber que a professora é a figura principal nesse processo, 

pois mesmo quando a voz que as crianças trazem é a formalizada pela instituição, é quando a 

professora reafirma essa voz que ela se fortalece.  

 De maneira geral, independentemente de o posicionamento da professora ser 

declarado ou não, quando esse posicionamento apareceu houve a tendência da maioria das 

crianças a assumirem esse ponto de vista. Esse dado nos levou a fazer algumas questões: As 

crianças se convenceram pelos argumentos apresentados pela professora? As crianças 

construíram esse ponto de vista dialogando não só com a instituição mas também com outras 

vozes sociais e com  suas experiências individuais? As crianças aceitaram sem muita reflexão 

o discurso institucional pela legitimidade que essa instituição tem na sociedade ou pelo 

respeito à professora? O discurso das crianças sofreu uma interdição? Ou seja, elas decidiram 

fazer o discurso institucional mesmo não estando intimamente convencidas por não estarem 

dispostas a contrariar a instituição? 

 As análises das aulas e dos textos indicam que todas estas situações podem ter 

ocorrido. No caso da primeira hipótese, o fato de as crianças dialogarem com várias vozes, 

sejam elas institucionais ou não, e construírem ou reconstruírem seus pontos de vista, reforça 

a idéia de um processo de argumentação que se fortaleça nessa construção. Já a aceitação do 
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discurso institucional pela legitimidade da escola e a interdição do discurso poderíamos 

considerar como situações que se dão principalmente pela forma como os temas são 

discutidos na escola e pela forma como a escola coloca a sua voz. Ou seja, de uma forma mais 

ou menos autoritária. O trabalho revela que o problema para que se estabeleça na escola uma 

concepção de argumentação que priorize a construção de pontos de vista não seria a ausência 

ou a presença de uma voz institucional, mas a forma como a instituição se propõe a 

estabelecer o diálogo. Poderíamos nesse momento responder a segunda e terceira questões: 

Há inserção de vozes institucionais nos discurso das crianças?Há uma homogeneização nos 

discursos das crianças ou elas se opõem às diferentes vozes institucionais?Vemos que as 

crianças inserem o conteúdo do discurso institucional em seus textos escritos e no debate e 

que realmente houve uma tendência a assumirem o posicionamento da instituição, mas esse 

comportamento ocorreu conforme o contexto levando em consideração as questões que já 

foram colocadas acima e que em todos os contextos houve crianças que reagiram de alguma 

forma à voz institucional. É importante lembrar que mesmo quando as crianças assumem o 

ponto de vista da instituição elas trazem em alguns casos outras vozes para dialogar 

justificando o ponto de vista a partir de vozes sociais e experiências individuais. 

Discutimos até agora as formas com que as crianças assumiram um ponto de vista, 

mas as análises também revelam que em alguns casos elas não conseguem assumir um ponto 

de vista e três fatores ligados ao contexto institucional podem ter interferido nesse fato: 1- As 

crianças não dominam o gênero; 2- As professora tratam em alguns casos o trabalho com 

textos de opinião como um trabalho de conteúdo sobre o tema em questão levando as crianças 

a se confundirem entre expressar sua opinião ou discorrer sobre um conteúdo temático 

exposto pela escola; 3- As relações que as crianças têm com os textos trazidos para a escola 

são baseadas em ler e entender de forma que ao serem solicitadas a escrever sua opinião após 
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a leitura de um texto elas podem ter confundido com escrever o que entenderam e não 

conseguiram expressar uma opinião. Em todos os casos vemos as marcas da instituição. 

O item 2 traz de forma mais clara a marca da instituição com relação ao diálogo de vozes, 

uma vez que tratar a formulação de uma opinião como conteúdo revela a tendência da escola 

a anular a voz das crianças e impor o que ela considera a melhor voz, agindo na constituição 

das crianças não apenas pelo conteúdo ideológico, mas pela forma de relacionamento. 

Vimos na caracterização das instituições e na fala de uma professora durante as aulas 

que existe a preocupação em formar o cidadão crítico. Mas a análise revela que o olhar 

apresentado como crítico é o olhar apresentado pela instituição. Nesse caso, as crianças 

poderiam realmente entrar em contato com um posicionamento crítico diante de questões 

sociais através do olhar da escola, mas não teriam a oportunidade de desenvolver a habilidade 

de formular sua própria crítica a partir de diversos olhares e diversas vozes. No momento em 

que alguém me diz o que é critico eu perco a oportunidade de exercer a minha própria 

criticidade. Vimos, por exemplo, que no caso dos temas discutidos, o discurso da escola 

revelou uma posição crítica que encontra sua base na solidariedade e no assistencialismo, uma 

vez que critica os excessos de uma classe que não se preocupa com as dificuldades da outra. 

Mas será que para outras instituições essa visão seria crítica? Será que o assistencialismo e a 

solidariedade entre as classes seria uma visão crítica para instituições que defendem o fim da 

sociedade de classes? É claro que não está em questão qual das duas posições é a crítica ou a 

correta, e reafirmamos ser inevitável que cada instituição defenda seus valores, mas se ela 

realmente pretende formar o cidadão crítico não pode tratar a construção de pontos de vista 

como imposição e entrar para o debate definindo o que é certo, o crítico, não crítico ou errado. 

Tentando responder agora a última questão: que estratégias as crianças utilizam para 

se opor ás vozes institucionais? Já vimos que elas conseguem em vários momentos se opor às 

vozes institucionais e observamos várias maneiras de concretizar esse confronto. Seja 
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trazendo a voz da instituição em forma de contra-argumento mostrando que respeitam e 

consideram essa voz, mas assumindo o outro ponto de vista, seja concordando com a 

instituição, mas trazendo elementos da voz oposta, seja trazendo o ponto de vista da 

instituição em tentativa de consenso, seja negando a voz da instituição sem dialogar 

diretamente com ela. 

 Finalizando, gostaríamos de lembrar que como vimos nas análises, as crianças são  

capazes de reorganizar as idéias a partir de várias vozes, elas agem sobre o diálogo, 

reorganizando, mantendo ou mudando suas posições e o contexto institucional é importante 

nesse comportamento. Portanto, a escola é uma instituição importante que inevitavelmente 

deixará marcas nas crianças e essas marcas fazem parte do processo de educação. A escola 

pode e deve deixar essas marcas. Mas as crianças também são sujeitos importantes que devem 

e podem (tem condições de) deixar marcas na instituição. 
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ANEXO A - Texto utilizado na situação 1 

 

 

Diário de Pernambuco   
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ANEXO B - Texto utilizado na situação 2 (Diário de Natal online) 

Garotos encontram fortuna no quintal 

Três crianças encontraram R$ 418 mil, em dinheiro, no quintal de uma 
casa abandonada na rua Praia Grande, Conjunto Santa Catarina, Zona 
Norte de Natal. Os três meninos jogavam futebol no meio da rua quando a 
bola caiu dentro da casa, número 1978, o garoto pulou o muro e se 
deparou com um malote de dinheiro que continha R$ 89 mil. 
 
Vizinhos contam que na hora em que o menino achou o dinheiro, correu 
para chamar um irmão que seria policial. Ele entregou o dinheiro para o 
delegado de plantão da Zona Norte, que lavrou a ocorrência. Momentos 
depois, a delegacia recebeu um telefonema anônimo informando que duas 
pessoas estariam fazendo escavações na casa a procura de mais dinheiro. 
A polícia voltou ao local e percebeu que em um dos quartos possuía um 
piso falso e encontrou o isopor que estava enterrado, com mais R$ 329 
mil.  
 
  
 O delegado Ben Hur Medeiros disse ainda que será aberta uma conta em 
juízo na qual o dinheiro será depositado. ‘‘Não há condições desse 
dinheiro ficar sob a custódia de nenhuma delegacia, não existe segurança 
necessária para isso’’, completou. 
 
Polícia apura origem dos recursos 
 
A história do dinheiro encontrado nos fundos de uma casa abandonada na 
Zona Norte de Natal parece mais é com enredo de novela. Quem 
imaginaria encontrar dinheiro escondido numa casa velha e caindo aos 
pedaços? Ninguém. Em casa velha o que tem geralmente é lixo. Mas não 
na casa 1978 da rua Praia Grande. Lá, os três meninos encontraram R$ 
418 mil. Um fato inusitado e surpreendente.  
 
Encontrar uma quantia tão alta, faz a maioria das pessoas pensar, o que 
eu faria com R$ 418 mil? bom, o valor equivale a 1. 194 salários mínimos 
e dá para comprar 18 carros populares, 13 casas próprias, no valor de R$ 
de 30 mil e mais de sete mil 200 cestas básicas das mais completas. 
Aplicando o dinheiro na poupança, que rende 0,7% ao mês, o rendimento 
seria de R$ 2. 926, caso a aplicação fosse no fundo de renda fixa, ele 
seria de R$ 4.500. Dinheiro suficiente para fazer a alegria de muita gente. 
 
 

 A polícia tomou conhecimento do caso através de um policial, irmão de 
uma das crianças. A reportagem do DIÁRIO DE NAtAL tentou saber o 
nome do policial, mas os moradores da rua não quiseram falar sobre o 
assunto. Em tempos de crise financeira e grande desemprego no país, o 
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fato de um policial, que ganha pouco mais de mil reais, ter chamado a 
polícia e entregue o dinheiro, surpreende. Ele poderia muito bem ter ficar 
com a quantia e melhorado sua vida e de seus familiares.  
 
A origem do dinheiro encontrado ainda está sendo investigada. O escrivão 
da delegacia de Plantão da Zona Norte, Ronaldo Fonseca, contou não 
saber maiores detalhes do caso porque que os policiais da delegacia 
fizeram apenas a apreensão. A investigação está sob responsabilidade da 
delegacia de Furtos e Roubos (Defur). Ronaldo conta que os policiais 
acreditam que o valor total deveria ser igual ou superior a 500 mil, pois 
quando chegaram ao local constataram que alguns populares já haviam se 
apoderado de parte do dinheiro. ‘‘Como dinheiro achado não é roubado, 
os moradores se apoderaram de parte da quantia. Conseguimos reaver 
parte dele, mas achamos que uma boa parte ficou na mão dos populares’’, 
destacou ele.  
 
Os moradores da rua Praia Grande não querem falar sobre o assunto, pois 
têm medo de sofrer represálias por parte dos ‘‘verdadeiros’’ donos do 
dinheiro. 
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