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Resumo                  
Estudos que investigam o desenvolvimento de habilidades argumentativas orais em crianças, 
consideram a possibilidade de antecipação de contra-argumentos, ou seja, antecipar objeções 
ou perspectivas contrárias para o próprio argumento, uma ocorrência mais tardia no 
desenvolvimento. Este estudo investigou a emergência precoce de condutas opositivas nas 
interações infantis, especialmente as condutas contra-argumentativas, verificando a 
possibilidade de antecipação de contra-argumentos pela criança dentro do seu próprio 
discurso, focalizando as formas e os tipos de oposição que surgem na fala da criança. A análise 
dos dados coletados foi micro-analítica, realizada através de transcrições videográficas de 
vinte protocolos extraídos durante situações de refeição, com quatro crianças (dois meninos e 
duas meninas) de 2 a 4 anos (faixa etária mais precoce do que a retratada pela literatura atual). 
A análise dos resultados possibilitou constatar como são praticadas e exercitadas em família as 
estratégias argumentativas pelas crianças. As condutas opositivas desenvolvidas pelas crianças 
envolvem justificativas as próprias afirmações e ao próprio discordar, a possibilidade de 
contra-argumentar afirmações ou pontos de vista a quem as havia produzido, como também, 
antecipar contra-argumentos (oposições para as próprias posições). A criança ao incorporar o 
argumento do interlocutor, desloca-o da sua situação de uso, para negá-lo ou negociá-lo, 
construindo suas justificativas e explanações, tendo como suporte suas condutas opositivas a 
argumentos elaborados pelo outro (proponente), e que anteriormente foram dirigidos à criança. 
Ao se colocar na perspectiva do interlocutor, a criança toma pra si a voz que atribui do outro. 
Tomar a perspectiva do outro, é, em muitas situações, tomar o seu argumento. Daí a 
possibilidade de antecipações de contra-argumentos para as próprias posições. A análise dos 
dados nos mostrou que as crianças investigadas são capazes de antecipar posições contrárias 
para o próprio argumento, dentro do seu próprio discurso. 
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Abstract 
Studies involving the investigation of the development of oral argumentative habilities in 
children consider the possibilities of anticipation of counter-arguments, that is, anticipation of 
objection or perspectives against the argument, as a later occurrence in the development. This 
study has investigated the precocious emergency of opposite conducts in children’s 
interaction, especially the counter-argumentative conducts, by verifying the possibility of 
anticipation of counter-arguments by the child in his/her own discourse, focusing on the forms 
and types of opposition which appear in the child’s speech. The analysis of  collected data 
was micro analytical and carried out through video graphic transcriptions of twenty protocols 
extracted during situations of meals with four children(two boys and two girls) from 2 to 4 
years old (more precocious age group than the one portrayed by the actual literature). The 
analysis of results made possible the comprehension of how the argumentative strategies 
made by children are put into practice within the family. The opposite conducts developed by 
the children involve justifications to the affirmations and disagreements, the possibility of 
counter-argument affirmations or points of view to the ones who had stated them, as well as 
anticipating counter-arguments (oppositions for the positions themselves). When the child 
incorporates the interlocutor’s argument, dislocates it from the situation in use, in order to 
deny it or negotiate it, building up his/her justifications and explanations, having as a support 
his/her opposite conducts towards arguments elaborated by the other person (proponent), 
which had previously been addressed to the child. By putting him/herself in the interlocutor’s 
perspective, the child takes to him/her the voice which he/she attributes as being the other 
one’s. Taking the other one’s perspective means, in many situations, taking the other one’s 
argument. So, there’s a possibility of anticipations of counter-arguments to their own 
positions. The analysis of data has shown us that the children who were investigated are able 
to anticipate contrary positions to their own argument, within their own discourse. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 O presente trabalho tem um enfoque psicológico, através do qual buscamos unir 

aspectos da cognição e do desenvolvimento humano. É foco de interesse e de investigação, o 

desenvolvimento cognitivo de habilidades argumentativas orais, especificamente as condutas 

contra-argumentativas em crianças numa faixa etária precoce de aquisição da linguagem (de 2 

a 4 anos). Visando explicitar o campo conceitual adotado no trabalho, faz-se necessário situar 

o leitor sobre a noção de argumentação, de desenvolvimento e de contra-argumento que darão 

suporte as idéias desenvolvidas ao longo do trabalho. 

 Segundo Leitão (2002), “a argumentação é uma atividade social e discursiva na qual 

indivíduos que expressam pontos de vista divergentes sobre um tema defendem suas posições 

com vistas ao convencimento de seus interlocutores”(p.351). Será essa noção de 

argumentação que norteará nosso estudo, que parte de uma perspectiva psicológica visando 

articular discurso e cognição. Essa definição implica conceber a argumentação como uma 

atividade de natureza eminentemente dialógica (envolve multiplicidade de perspectivas, onde 

o convencimento do outro, seja ele real ou virtual, é o fim último da argumentação), e 

dialética (pressupõe oposição, através de contra-argumentos a pontos de vista e justificativas 

defendidas). É esse confronto entre pontos de vistas e não entre indivíduos, o que confere a 

argumentação sua dimensão dialógica / dialética. 

 O contra-argumento, um dos elementos básicos da argumentação, junto com o ponto 

de vista, justificativa e resposta, representa a oposição, ou qualquer idéia que direta ou 

indiretamente desafie o ponto de vista do falante. Vale ressaltar que essa noção de contra-

argumento abrange dois planos distintos: a) a crítica direta aos argumentos do interlocutor e a 

defesa de um ponto de vista contrário; b) a possibilidade de antecipar oposições para as 
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próprias posições. É essa concepção de contra-argumentação que será adotada no presente 

estudo. Nas situações de argumentação do cotidiano, o contra-argumento é um elemento 

trazido pelo “outro, seja ele um oponente real ou virtual” (Leitão, 2000), no caso de 

antecipações de contra-argumentos em relação a si próprio. 

 Face à concepção de argumentação explicitada, bem como, a distinção feita na 

consideração da contra-argumentação, entre opor-se a outro e antecipar oposição ao próprio 

argumento, uma questão desenvolvimentista que se coloca é, desde quando as crianças são  

capazes de antecipar oposição ao próprio argumento? 

 Estudos e pesquisas recentes na área do desenvolvimento de habilidades 

argumentativas em crianças (Banks-Leite1996; De Azevedo, 1997; Leitão, 2000) demonstram 

que a competência argumentativa oral se manifesta precocemente em crianças pequenas (aos 

4, 5 anos), ou seja, elas são capazes de utilizar estratégias argumentativas quando querem 

convencer seus interlocutores, ou quando pretendem confirmar seus pontos de vista. Esta 

capacidade argumentativa manifesta-se nas interações com os adultos, e nas situações 

interativas em que participam com seus pares. 

          Segundo Santos (2000), além da capacidade de justificar pontos de vista, as crianças 

também são capazes de apresentar posições alternativas e antecipar contra-argumentos. Essa 

possibilidade da criança antecipar contra-argumentos no seu discurso, por crianças na faixa 

etária de 2 a 4 anos, será o foco deste estudo. 

 O presente estudo baseia-se numa concepção de desenvolvimento das teorias sócios-

históricas, mais especificamente da teoria vygotskyana (base psicológica do trabalho). 

Segundo Vygotsky (2001), o processo de desenvolvimento é socialmente constituído, ou seja, 

é resultado das constantes interações do homem com seu meio social. Daí tornar-se impossível 

considerar o desenvolvimento humano como um processo universal, previsível, linear ou 

gradual. Essa perspectiva implica num entendimento do psiquismo considerando seu processo 



                                                                                                                                                  11 
     
 

de constituição, indagando quais são os processos de transformação / mudança (como se 

originam e se desenvolvem), com ênfase na sociogênese (gênese social do psiquismo), visto 

que só se entende o fenômeno, investigando seu desenvolvimento em diferentes planos: 

filogenético, ontogenêtico, microgenético. Portanto, para Vygotsky o psiquismo é 

desenvolvimento, é processo, é movimento. 

 Adotar essa perspectiva de desenvolvimento implica conceber a linguagem enquanto 

processo semiótico de natureza auto-reflexiva e mediadora sendo constituída na relação do 

homem com o mundo social, desempenhando um papel relevante, devido a sua função 

constitutiva e reguladora da atividade humana. 

 A produção e antecipação de contra-argumentos pela criança implicam em demandas 

tanto no plano cognitivo quanto discursivo. No plano cognitivo, seria justamente a 

possibilidade de descentrar do próprio ponto de vista e vislumbrar outras perspectivas, 

ampliando suas representações sobre o mundo. Já no plano discursivo, a negociação, 

possibilitada pela interação / cooperação entre os participantes favoreceria a produção de 

contra-argumentos. A criança ao incorporar o argumento do interlocutor, desloca-o da sua 

situação de uso, para negá-lo ou renegociá-lo (base da contra-argumentação), construindo suas 

justificativas e explanações em suas discussões, tendo como suporte suas condutas opositivas 

a argumentos elaborados pelo outro (proponente), e que anteriormente foram dirigidos à 

criança. Ao se colocar na perspectiva do interlocutor, a criança toma pra si a voz que atribui 

do outro. Daí a possibilidade de antecipações de contra-argumentos para suas próprias 

posições. Esse movimento de se colocar na perspectiva do interlocutor, tomando pra si a fala 

do outro, requer da criança uma dialogia interna que possibilitará a inferência de possíveis 

objeções, oposições, para seu próprio argumento. 

 Tanto quanto é do meu conhecimento, parece não haver ainda estudos no âmbito da 

literatura psicológica atual, sobretudo em português, exceto os de Banks-Leite (1996) e Castro 
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(1996), (ambos desenvolvidos num referencial lingüístico) que investiguem o 

desenvolvimento precoce de condutas opositivas, especificamente a possibilidade de 

antecipação de contra-argumentos, numa faixa etária mais precoce (dos 2 aos 4 anos)  do que 

retrata a  literatura psicológica, é que se justifica esse trabalho. 

 Pirchio & Pontecorvo (2000), ressaltam a importância fundamental da presença do 

“outro” no desenvolvimento de habilidades argumentativas em crianças pequenas. Vale 

ressaltar que o outro, não é apenas o que escuta, mas um co-participante da fala e ação, que dá 

suporte para a atuação, entendimento, pensamento e oposição. As experiências nos primeiros 

anos, bem como, situações de conflito e oposição com outros falantes são muito relevantes, 

pois propicia a emergência de contra-argumentos. Um ponto particularmente interessante 

citado pelas autoras, e que tem relação direta com o presente estudo, referindo-se a um artigo 

de Leitão (2000), diz respeito à análise da conversa individual em que movimentos dialéticos 

podem localizar-se no centro do turno individual. É um “outro virtual”, que é incorporado 

dentro de um turno ou em um monólogo quando respondida uma questão. Em outras palavras, 

oposição entre pontos de vista não necessariamente implica oposição entre indivíduos. 

Explicando melhor, seria a possibilidade da criança pequena incorporar oposição dentro de um 

mesmo turno, ou dentro do seu próprio discurso, antecipando objeções ou perspectivas 

contrárias (do interlocutor ou proponente) para o próprio argumento. O argumento do outro 

(proponente) seria o fator desencadeador para uma oposição e disputa subseqüente. A 

investigação dessa possibilidade é o objetivo central da pesquisa, apesar de muitos estudos 

considerarem tal possibilidade, uma ocorrência mais tardia no desenvolvimento de habilidades 

argumentativas. 

 
 
 
      

  



Capítulo 1 – Considerações Teóricas 
 

13

 

1- CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

1.1 Noção de argumentação 

 

 A argumentação ocupa um lugar central nesse trabalho, por isso é necessário situar os 

principais teóricos que contribuíram e impulsionaram os estudos psicológicos correntes da 

argumentação, visando explicitar a noção de argumentação que o presente estudo irá se 

fundamentar. 

a) Toulmin 

 O trabalho de Toulmin (1958-1990) é considerado um dos marcos da retomada 

contemporânea dos estudos da argumentação. Ele tentou elaborar uma perspectiva não formal 

de racionalidade, onde os argumentos produzidos no cotidiano seriam sensíveis tanto aos 

contextos específicos em que são gerados quanto á natureza dos conteúdos específicos. Suas 

idéias o aproximam de uma concepção interacional da argumentação, havendo num 

argumento uma troca verbal entre indivíduos que assumem o papel de opositores na discussão 

de um tema controverso. Toulmin foi quem primeiro formulou um instrumento analítico 

(Modelo de Toulmin) que possibilita a identificação dos diferentes componentes da 

argumentação na forma de categorias que explicitam as diferentes funções argumentativas dos 

enunciados analisados, podendo ser inclusive tratados quantitativamente. 

 Segundo Leitão (1999a), Toulmin define o argumento como “um movimento que leva 

dados (fatos nos quais o argumentador baseia uma afirmação) a conclusões (afirmações que 

expressam pontos de vista), movimento esse autorizado por uma justificativa” (p.96). Assim, 
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a argumentação é uma tentativa de justificar afirmações ou pontos de vista, nas quais o 

interlocutor ou proponente buscando a adesão às suas opiniões apóia suas idéias em 

justificativas, visando o convencimento de seus opositores.  

 Segundo Toulmin, na argumentação há elementos constantes (invariantes) próprios à 

estrutura do argumento, bem como elementos variáveis, sensíveis às características específicas 

das situações em que é gerada. Sua estrutura básica da argumentação é composta de três 

elementos: 

1) Ponto de vista (claim): onde se expressa a opinião do interlocutor; 

2) Necessidade de defesa de um ponto de vista, adicionando dados que apóiem sua 

opinião inicial (datum); 

3) Justificativa (Warrant): regra ou princípio que leva os dados em questão para a 

aceitabilidade da conclusão. 

 Leitão (1999) aponta limites desse modelo enquanto instrumento analítico, visto que 

ele se resume a identificar e analisar apenas a perspectiva do proponente, não levando em 

consideração as diferentes perspectivas (proponente/oponente) envolvidas. Um outro e talvez 

mais importante limite é que esse modelo não descreve a forma dinâmica e contínua com que 

a argumentação se desenvolve ao longo do tempo. Os elementos da argumentação são tratados 

de maneira descritiva e estática. 

b) Michael Billig   

 A abordagem retórica de Billig (1987), procura relacionar argumentação e o processo 

de pensamento, investigando o que as pessoas pesam no seu cotidiano. Segundo Billig, grande 

parte das conversações que acontecem entre os indivíduos são propícias à argumentação, 

desde que o discurso explicite pontos de vista diferentes, surgindo então a necessidade de 

justificativas. Billig focaliza a natureza dialética da argumentação, onde o discurso 

argumentativo favoreceria o raciocínio, através dos desacordos e justificativas. Dessa forma, o 
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autor propõe uma dimensão argumentativa ao pensamento, afirmando que aprender a 

argumentar é essencial para aprender a pensar. Isso nos leva a concluir que a argumentação 

possibilita a compreensão de como os indivíduos pensam e desenvolvem seu raciocínio. 

Assim como Toulmin, Billig busca vincular o significado do discurso ao contexto em que está 

sendo utilizado (linguagem situada em contextos sócios culturais específicos). Para Billig, a 

argumentação é concebida como uma prática social que se caracteriza por uma relação 

dialógica, onde a oposição de opiniões é o fator determinante para o processo de negociação 

de perspectivas e reconstrução de significados, e que tem no diálogo o seu lugar privilegiado. 

A oposição entre perspectivas e não entre indivíduos seria, portanto, o elemento 

desencadeador da atividade argumentativa.  O discurso argumentativo favoreceria o 

aparecimento do raciocínio, propondo o autor, uma dimensão argumentativa ao pensamento, 

afirmando que aprender a argumentar é essencial para aprender a pensar.   

c) O modelo de Leitão 

 Leitão (1999, 2000, 2000), propôs um modelo teórico e metodológico que capturasse a 

articulação entre argumentação e construção do conhecimento, apresentando premissas 

centrais para a investigação psicológica de que a negociação e a mudança são elementos 

constitutivos do desenvolvimento cognitivo. Seu modelo analítico processual de revisão do 

argumento fundamenta-se num tripé teórico que envolve teoria psicológica, teoria do discurso 

e teoria da argumentação. Sua “unidade triádica de análise” (2000) é composta de três 

elementos: 

1) Argumento: composto por ponto de vista e justificativa, expressa as idéias defendidas 

e justificadas por um falante numa discussão. Conjunto de enunciados no qual pelo menos um 

é apresentado em defesa do outro. 

2) Contra-argumento: ataque a um argumento. Representa a oposição, ou qualquer idéia 

que direta ou indiretamente desafie o ponto de vista do falante. Vale ressaltar que essa noção 
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de contra-argumento abrange dois planos distintos: a) a crítica direta aos argumentos do 

interlocutor e a defesa de um ponto de vista contrário; b) a possibilidade de antecipar 

oposições para as próprias posições. É essa concepção de contra-argumentação que norteará o 

presente estudo.  

3) Resposta: reação imediata ou remota do falante a contra-argumentos levantados ou 

antecipados. Permite que se veja o que aconteceu ao ponto de vista do proponente, após ter 

sido desafiado pelo oponente. 

 Ponto de vista, justificativa, contra-argumento e resposta são considerados os 

elementos básicos da argumentação, ou os invariantes do discurso argumentativo. Nesse 

modelo de análise podem ocorrer construções do conhecimento que vão desde mudanças sutis 

no discurso, sem alterar o ponto de vista inicial; até mudanças totais do ponto de vista inicial 

em favor do contra-argumento.  

 Segundo Leitão (2002), “a argumentação é uma atividade social e discursiva na qual 

indivíduos que expressam pontos de vista divergentes sobre um tema defendem suas posições 

com vistas ao convencimento de seus interlocutores”(p.351). Será essa noção de 

argumentação que norteará nosso estudo, que parte de uma perspectiva psicológica visando 

articular discurso e cognição. Essa definição implica conceber a argumentação como uma 

atividade de natureza eminentemente dialógica (envolve multiplicidade de perspectivas, onde 

o convencimento do outro, seja ele real ou virtual, é o fim último da argumentação), e 

dialética (pressupõe oposição, através de contra-argumentos a pontos de vista e justificativas 

defendidas). É esse confronto entre pontos de vistas e não entre indivíduos, o que confere a 

argumentação sua dimensão dialógica / dialética. Além das dimensões dialógica e dialética, 

Leitão (2002) definiu outras dimensões críticas da argumentação: verbal ou do discurso (as 

pessoas numa situação argumentativa organizam suas idéias em um discurso); social 

(caracteriza-se pela direção do discurso ao “outro”. A emergência da argumentação está 
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vinculada às características específicas de um determinado meio social, na qual a 

argumentação é produzida, influenciando-a); cognitiva (processo de raciocínio que possibilita 

operações cognitivas, a reflexão sobre o próprio pensamento/metacognição); epistêmica (se 

refere ao domínio do conhecimento específico da argumentação). 

 Existem pré-requisitos ou condições pragmáticas que possibilitam a argumentação. A 

produção do discurso argumentativo seja ele oral ou escrito, exige que haja um conflito de 

opiniões entre proponente e oponente, bem como o reconhecimento da natureza polêmica do 

tópico discutido. O convencimento do outro, através do discurso argumentativo, é a finalidade 

última da argumentação. Além das condições pragmáticas necessárias ao surgimento da 

argumentação, o protagonista, visando convencer seu oponente precisa realizar duas operações 

básicas inerentes ao ato de argumentar: a justificação de um ponto de vista defendido, através 

da explicitação de razões que o sustentem; e a negociação, através da consideração de 

possíveis objeções, restrições ou oposições (contra-argumentos e/ou respostas) à posição 

defendida.  Segundo Leitão (1997), “a efetivação dessas operações pressupõe o uso de um 

complexo heterogêneo de habilidades lingüísticas e de raciocínio cuja ontogênese ainda não é 

de todo compreendida. A descrição do que é adquirido e do respectivo processo de aquisição 

é, portanto, meta básica a ser alcançada pela pesquisa nesta área”. (p.24). 

 A consideração de contra-argumentos explicita e possibilita o processo de negociação 

inerente à argumentação, a medida em que gera elementos de oposição. Golder & Coirier 

(1994), investigando sobre os processos de negociação em argumentação oral e escrita cita 

vários níveis em que a oposição é explicitada, além da presença de contra-argumentos. Por 

contra-argumento, entende-se qualquer idéia mencionada no curso de uma argumentação, que 

direta ou indiretamente enfraqueça o ponto de vista defendido pelo proponente de um 

argumento, ou seja, quaisquer idéias que potencialmente reduzam a possibilidade de aceitação 

de um ponto de vista, implicando a defesa de um ponto de vista contrário (Santos, 1993). 
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Além dos contra-argumentos, podemos demarcar a presença de oposição através do emprego 

de modalizadores lingüísticos que expressam graus de certeza (talvez, certamente...) e o 

engajamento do autor com relação a idéias ou pontos de vista que defende (eu acho, na minha 

opinião, eu acredito que...). Também podemos citar o uso de formas axiológicas que 

expressam avaliação subjetiva de fatos e julgamentos de valor (isto é totalmente falso, isto é 

bom...). A consideração de idéias divergentes caracteriza e explicita uma estrutura de 

negociação, onde o contra-argumento seria a forma mais explícita de consideração da 

oposição. 

          A contra-argumentação tem lugar de destaque nos estudos de Leitão (1999; 2000), 

devido ao seu papel de propulsor da argumentação. Ela é considerada o motor da 

argumentação, pois possibilita a revisão de pontos de vista (operação metacognitiva) como 

uma condição crítica para a emergência de novos pensamentos. A consideração de contra-

argumentos tem como finalidade evitar a possibilidade de rejeição de um ponto de vista 

defendido. Ao avaliar e reagir a contra-argumentos reais ou potenciais, bem como, ao 

antecipar objeções para a própria posição defendida, o proponente (autor da argumentação) 

restabelece a força de sua opinião, aumentando a possibilidade da manutenção e da aceitação 

de seu ponto de vista pelo oponente. Assim, a consideração dos contra-argumentos destina-se, 

portanto, ao estabelecimento do propósito final da argumentação: a adesão do oponente ao 

ponto de vista defendido pelo proponente. Vale ressaltar, que segundo Leitão (2000), as visões 

conflitantes na argumentação favorecem, mas não garantem aos participantes transformarem 

ou reestruturarem sua compreensão sobre um tema. Explicando melhor, a oposição poderá ou 

não levar a uma mudança ou retirada de pontos de vista iniciais entre os participantes. No 

entanto, segundo Santos (1997), os contra-argumentos podem enfraquecer um ponto de vista 

de três maneiras distintas: a) através de uma proposição que justifique diretamente uma 

posição divergente, b) através de uma proposição que questione a veracidade ou plausibilidade 
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de uma justificativa para a posição proposta, c) através de uma proposição que incida sobre o 

elo que une ponto de vista e justificativa, buscando questioná-lo. 

 O contra-argumento é, portanto, um elemento tão importante na estrutura 

argumentativa quanto as justificativas, já que podendo fornecer evidências opostas à posição 

defendida, constitui-se como um convite a uma revisão das idéias postas, podendo conduzir ao 

desenvolvimento da posição inicial (Leitão, 2000). Segundo Golder & Coirier (1994,1996), 

seja no discurso oral ou escrito, a consideração de pontos de vista e a possibilidade de ou o 

confronto com contra-argumentos presentes em um mesmo discurso seria o indicativo de uma 

atividade argumentativa elaborada (apesar de ainda não haver um consenso na literatura, sobre 

a avaliação da qualidade da argumentação, ou o que seria uma argumentação mais ou menos 

elaborada, fundamentada). 

 O manejo da contra-argumentação difere em situações de diálogo oral (foco do 

presente trabalho) e na escrita. Na argumentação oral, o levantamento de contra-argumentos é 

realizado geralmente, por um ou mais interlocutores que assumem o papel de oponentes em 

relação ao ponto de vista explicitado, embora não se ignore a possibilidade do próprio 

proponente antecipar objeções que lhe poderiam ser apresentadas por outrem. Já nos 

monólogos escritos o levantamento de contra-argumentos só é possível apenas pela 

antecipação, pelo próprio escritor, de possíveis objeções e críticas que um leitor poderia 

levantar em relação ás suas posições. Na argumentação oral a alternância dos falantes na 

apresentação de argumentos e contra-argumentos possibilita a conexão entre pontos de vista 

opostos. Daí a argumentação se realizar nesse contexto, de modo essencialmente colaborativo, 

caracterizada pela negociação e interação entre os participantes. Nas situações de 

argumentação do cotidiano, o contra-argumento é um elemento trazido pelo “outro, seja ele 

um oponente real ou virtual” (Leitão, 2000), no caso de antecipações de contra-argumentos 

em relação a si próprio. Segundo Vasconcelos (1998), na argumentação oral e em diálogos, a 
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produção de justificativas e contra-argumentos é realizada cooperativamente e 

simultaneamente por todos os participantes envolvidos na argumentação (proponente e 

oponente). Uma outra peculiaridade da argumentação oral é a própria mudança de turnos de 

fala, que assinala e explicita a disputa entre vozes do proponente e oponente, parecendo tornar 

a dinâmica de produção mais fácil que na argumentação escrita. 

 Face à concepção de argumentação explicitada, bem como, a distinção feita na 

consideração da contra-argumentação, entre opor-se a outro e antecipar oposição ao próprio 

argumento, uma questão desenvolvimentista que se coloca é, desde quando as crianças são 

capazes de antecipar oposição ao próprio argumento? Para abordar essa questão, iremos 

discorrer em seguida, sobre o desenvolvimento de habilidades argumentativas orais em 

crianças, visando investigar a presença de condutas opositivas, focalizando os contra-

argumentos, sejam eles expressos como crítica direta ao ponto de vista defendido pelo 

interlocutor, trazido por um oponente, ou antecipado pelo próprio proponente de um 

argumento, já que a noção de contra-argumento que norteará o estudo abrange esses dois 

aspectos. 

 

1.2 Desenvolvimento de habilidades argumentativas em crianças 

 

 Estudos e pesquisas recentes na área do desenvolvimento de habilidades 

argumentativas em crianças (Banks-Leite1996; De Azevedo, 1997; Leitão, 2000) demonstram 

que a competência argumentativa oral se manifesta precocemente em crianças pequenas (aos 

4, 5 anos), ou seja, elas são capazes de utilizar estratégias argumentativas quando querem 

convencer seus interlocutores, ou quando pretendem confirmar seus pontos de vista. Esta 

capacidade argumentativa manifesta-se nas interações com os adultos, e nas situações 

interativas em que participam com seus pares. 
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 Segundo Santos (2000), além da capacidade de justificar pontos de vista, as crianças 

também são capazes de apresentar posições alternativas e antecipar contra-argumentos. Essa 

possibilidade da criança antecipar contra-argumentos no seu discurso, por crianças na faixa 

etária de 2 a 4 anos, será o foco deste estudo. 

 No curso do desenvolvimento das habilidades argumentativas em crianças, tanto na 

argumentação oral quanto da escrita, alguns estudos (Golder&Coirier,1994,1996; 

Santos,1997) apontam para variações importantes, principalmente no que se refere ao 

surgimento das estruturas de justificação e de contra-argumentação. Parece haver uma 

hierarquia no surgimento dessas unidades, onde as unidades de justificação seriam as 

primeiras a surgirem e só mais tardiamente surgiriam os contra-argumentos, tanto na 

argumentação oral, quanto na escrita. A presença de contra-argumentos tem sido considerada 

pela literatura, como um indicador eficiente do desenvolvimento de habilidades 

argumentativas, pois explicita o confronto de idéias divergentes, possibilitando que o 

indivíduo reflita sobre um ponto de vista diferente do seu, podendo reformulá-lo, reelaborá-lo, 

e ampliá-lo sob uma nova perspectiva. Essas oposições exigem do indivíduo habilidades 

metacognitivas de pensar sobre o próprio enunciado, considerando posições contrárias. Vale 

ressaltar que, em situações de produção escrita, o surgimento dos contra-argumentos é ainda 

mais tardio que nas situações orais, devido a peculiaridades e demandas próprias á sua 

produção. 

 Segundo Miller (1987), o desenvolvimento de habilidades de argumentação é 

caracterizado não só pelo surgimento e expansão da estrutura de suporte ou dos elementos 

básicos da argumentação, os invariantes argumentativos (ponto de vista, justificativa, contra-

argumento e resposta), mas também por mudanças estratégicas (evolutivas) e variações 

funcionais nas bases das unidades sobre as quais a argumentação é construída. A 

argumentação das crianças se desenvolveria de uma base caracterizada pelo antagonismo sem 
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argumento (diferenças de opinião sem apresentação de justificativas), que seria um nível de 

argumentação mais rudimentar, passando por fases de polarização (apresentação sistemática 

de justificativas para posições defendidas) e neutralização (tentativas de neutralizar as 

posições do oponente), atingindo a estratégia mais evoluída que seria a formulação de 

hierarquias (esforço visando integrar perspectivas conflitantes, possibilitando a contra-

argumentação).  

 Santos (1997), sumariando a posição de Miller (1987), explicita que a própria lógica 

da argumentação, ou seja, critérios pelos quais os indivíduos julgam a racionalidade de 

argumentos, também é passível a mudanças evolutivas: 

               De um julgamento inicialmente centrado apenas na plausibilidade das proposições, a criança 

evolui para um tipo de julgamento em que a relevância das justificativas para a posição defendida também 

é considerada. Posteriormente esses critérios evoluirão, ainda, de um estágio em que relevância e 

plausibilidade de proposições são julgadas em referência a elementos do mundo subjetivo para um outro 

em que normas, valores e crenças socialmente compartilhadas referenciam o julgamento adotado (p.27). 

 Banks-Leite (2003), ao citar trabalhos de autores (Coirier, Golder...) sobre o 

desenvolvimento da argumentação ou da competência argumentativa em perspectiva próxima 

à posição teórica piagetiana, detecta alguns traços em comum nessas pesquisas: 

a) O desenvolvimento da argumentação se daria por etapas, afirmando que há uma 

hierarquia de desempenho das crianças (que aumentaria com a idade) que participaram desses 

estudos; 

b) As crianças de pré-escola não argumentam ou apresentam um tipo de argumentação 

rudimentar estando em um estágio, fase, nível pré-argumentativo, apresentando dificuldades 

em compreender morfemas da língua e suas formas de utilização. Esse será um dos 

pressupostos que o presente estudo pretende desmistificar e investigar; 

c) Do ponto de vista metodológico, essas pesquisas freqüentemente empregam um 

dispositivo experimental (desenhos ou design) que varia em torno de situações bastante 
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estruturadas com um dispositivo material apresentado pelo experimentador-psicólogo à 

criança com questões estruturadas, à situações semi-estruturadas em sala de aula. 

 Banks-Leite (2003), aponta algumas características gerais dessas pesquisas que contém 

marcas dos estudos piagetianos sobre o desenvolvimento cognitivo: a) o critério de divisão do 

desenvolvimento em estágios; b) as operações lingüísticas subordinadas às capacidades 

cognitivas dos sujeitos; c) os estágios muitas vezes coincidem com os estágios piagetianos (o 

pré-argumentativo coincide com o pré-operatório), e apenas na adolescência chegariam a uma 

argumentação mais elaborada. A autora aponta para limites dessas pesquisas, criticando o fato 

de se partir da idéia de que há estágios que vão do simples ao complexo, onde o 

desenvolvimento se dá de forma contínua e progressiva, bem como, de se estabelecer a priori 

as características que vão classificar as condutas das crianças em tal ou tal nível. Também 

critica o fato de tais pesquisas submeter o lingüístico ao cognitivo, perdendo as peculiaridades 

/ especificidades do que é propriamente lingüístico, remetendo-se as explicações ao cognitivo 

(estudando as inferências lógicas estabelecidas pelos sujeitos que participam desses 

experimentos, deixando de lado o que é lingüístico-discursivo). Não se pode isolar 

desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento lingüístico, nem entender a linguagem 

meramente enquanto “sintoma” do desenvolvimento cognitivo.  

 Existem também estudos sobre a argumentação que assumem uma base vygotskiana, 

como os de Pontecorvo & Orsolini (1992); Pontercorvo (1993); Pontecorvo & Pirchio (2000); 

Orsolini (1993). Esses estudos são realizados em situações naturais próximas do cotidiano 

infantil (família/escola), focalizando as interações das crianças pequenas com seus pais, pares, 

professor e/ou entre professor/crianças, procurando explorar situações discursivas, dialógicas.  

 O presente estudo baseia-se numa concepção de desenvolvimento das teorias sócios-

históricas, mais especificamente da teoria vygotskyana (base psicológica do trabalho). 

Segundo Vygotsky (2001), o processo de desenvolvimento é socialmente constituído, ou seja, 
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é resultado das constantes interações do homem com seu meio social. Daí tornar-se impossível 

considerar o desenvolvimento humano como um processo universal previsível, linear ou 

gradual. Essa perspectiva implica num entendimento do psiquismo considerando seu processo 

de constituição, indagando quais são os processos de transformação/mudança (como se 

originam e se desenvolvem), com ênfase na sociogênese (gênese social do psiquismo), visto 

que só se entende o fenômeno, investigando seu desenvolvimento em diferentes planos: 

filogenético, ontogenêtico, microgenético. Portanto para Vygotsky o psiquismo é 

desenvolvimento, é processo, é movimento. 

 Segundo Van der Veer & Valsiner (1991), a visão global de Vygotsky e Luria sobre o 

desenvolvimento infantil que foi inspirada tanto pela visão marxista da antropogenia como 

pelas descobertas da pesquisa psicológica da época, era a de que as crianças passavam por um 

estágio de desenvolvimento natural, caracterizado pela incapacidade da criança para fazer uso 

dos meios culturais disponíveis, para em determinado ponto do desenvolvimento, os adultos 

começarem a dar a elas a instrução cultural (antecipando em várias décadas o trabalho 

posterior de Bruner, usando a metáfora do andaime ou scaffolding), que as levaria a um modo 

radicalmente novo de funcionamento mental. Quando os meios culturais fossem internalizados 

à mente das crianças, os adultos interromperiam sua assistência, e elas se tornariam seres 

culturais. 

 Adotar essa perspectiva de desenvolvimento implica conceber a linguagem enquanto 

processo semiótico de natureza auto-reflexiva e mediadora sendo constituída na relação do 

homem com o mundo social, desempenhando um papel relevante, devido a sua função 

constitutiva e reguladora da atividade humana. Portanto, a linguagem é ferramenta mediadora 

entre a interação social e o desenvolvimento cognitivo, condutora da atividade humana 

concebida como forma de ação sobre o mundo, dotada de intencionalidade.                                                  
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 Os estudos sobre a argumentação em crianças, inspirado nas teorias sócio-históricas 

demonstram que as capacidades argumentativas se desenvolvem na criança no curso de suas 

interações sociais. Orsolini (1993) analisando o comportamento verbal e social de crianças em 

interações e conflitos verificou que a criança produz justificativas muito cedo, argumentando 

sobre as conseqüências de suas ações, redefinindo-as, utilizando justificativas convincentes e 

explicações causais. Segundo a autora, é a discordância de um ponto de vista que possibilitará 

(junto com a resposta de um “sim ou não”) a produção ou antecipação de justificativas.  

 Pontecorvo (1997), cita alguns pesquisadores como Garvey, Eisenberg, Brockmeier, 

que ao estudar o comportamento conflituoso da criança, seja em contextos escolares ou em 

outros tipos de situação social, atribuíram ao conflito o papel de “propulsor” do 

desenvolvimento cognitivo e social da criança. A autora define o termo conflito como uma 

ampla gama de possíveis comportamentos, sejam verbais ou não verbais (que chama de 

disputa). Esses comportamentos são desencadeados pela disputabilidade do objeto do discurso 

em questão, influenciado pelo contexto social em que a interação ocorre. O conflito, segundo 

Orsolini (1993) é caracterizado por dois movimentos: oposição e contraposição. Quando o 

conflito é resolvido, os participantes envolvidos interrompem a interação ou o foco do conflito 

muda. Estudos já descreveram o comportamento opositivo da criança como instrumento de 

afirmação da própria personalidade e individualidade, possibilitando uma posição autônoma 

da criança diante do mundo (D’Aniel,1989, citado em Pontecorvo, 1997). 

 Orsolini (1993), descreve a estrutura da seqüência interativa típica do conflito 

(interactive move): o oponente devolve ao proponente seu ponto de vista, através do contra-

argumento. Essa troca produz dois papéis funcionais no discurso: proponente x oponente. 

Ambos, o proponente e o oponente expressam desentendimentos (oposição / conflito) 

precisando criar justificativas para seus pontos de vista, implementadas por diferentes 

estratégias argumentativas, a saber: 
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a) Expressando claramente desentendimentos, através do “não” como resposta; 

b) Forçando o oponente a insistir no seu ponto de vista (possibilitando justificativas ou 

contra-argumentos do proponente); 

c) Fazendo com que o oponente torne aceitável seu ponto de vista ao proponente 

(mitigação); 

d) Produzindo razões para que o oponente modifique suas crenças e opiniões (produzindo 

justificativas). 

 Acrescentaríamos mais uma estratégia argumentativa, sobre a qual focaremos o nosso 

trabalho, que seria a possibilidade de crianças pequenas (2 a 4 anos) contra-argumentar e/ou 

antecipar contra-argumentos no seu próprio turno de fala, através de condutas opositivas. Vale 

lembrar que essa noção de contra-argumento abrange dois planos distintos: a) a crítica direta 

aos argumentos do interlocutor e a defesa de um ponto de vista contrário; b) a possibilidade de 

antecipar oposições para as próprias posições. É essa concepção de contra-argumentação que 

norteará o presente estudo.  

 Por conduta opositiva, entendemos qualquer reação contrária a um determinado 

ponto de vista ou argumento. Ela pode se expressar de várias formas: como um ponto de vista 

contrário; como um argumento contrário, ou, como a negação a que o argumento refere. No 

capítulo metodológico iremos definir a unidade de análise do estudo, categorizando e 

mapeando as condutas opositivas. 

 O desenvolvimento de condutas opositivas é gerado via argumentação, através da 

interação / cooperação entre os participantes, sendo incompatível com a noção de 

egocentrismo intelectual de Piaget (pensamento autístico, tendendo para a adaptação 

intelectual). Portanto, discordar, se opor, contra-argumentar (opor-se ao outro e/ou antecipar 

oposição para o próprio argumento) e até formular novas opiniões ou pontos de vista a 

respeito do tema em questão, exige do indivíduo a possibilidade de transcender a própria 
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perspectiva imediata, incorporando outros pontos de vista, refletindo a partir da perspectiva do 

outro. Esse movimento é chamado de descentração cognitiva. Wood (1998), defende a 

possibilidade de descentração cognitiva em crianças pequenas, contrapondo-se ao estágio de 

egocentrismo intelectual: “Não pretendo aqui repetir todos os argumentos, a não ser chamar 

atenção para aquela descoberta segundo a qual crianças com bem menos de seis ou sete anos 

conseguem, em certas circunstâncias, pensar de forma racional. Em determinadas situações, 

conseguem também transcender a sua própria perspectiva imediata e ver qual aspecto que o 

mundo tem a partir de outro ponto de vista”(p.223).  A capacidade de descentrar é 

fundamental para a produção de contra-argumentos, já que diz respeito à habilidade de pensar 

no que o oponente (que tem idéias diferentes do proponente) poderia apresentar para 

enfraquecer o ponto de vista do proponente, possibilitando inclusive a antecipação de contra-

argumentos às próprias posições.  Esse conceito de descentração cognitiva será de 

fundamental importância para o presente trabalho. Considerando o centramento uma 

dificuldade cognitiva de colocar-se no lugar do outro, e conseqüentemente, de pensar no que 

seriam seus argumentos, como se explica que nas situações orais surjam condutas opositivas 

que possibilitariam a produção e inclusive a antecipação de contra-argumentos, quando as 

crianças estão numa faixa etária de suposto centramento?   

 A produção e antecipação de contra-argumentos pela criança implicam em demandas 

tanto no plano cognitivo quanto discursivo. No plano cognitivo, seria justamente a 

possibilidade de descentrar do próprio ponto de vista e vislumbrar outras perspectivas, 

ampliando suas representações sobre o mundo. Já no plano discursivo, a negociação, 

possibilitada pela interação/cooperação entre os participantes favoreceria a produção de 

contra-argumentos. A criança ao incorporar o argumento do interlocutor, desloca-o da sua 

situação de uso, para negá-lo ou renegociá-lo (base da contra-argumentação), construindo suas 

justificativas e explanações em suas discussões, tendo como suporte suas condutas opositivas 
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a argumentos elaborados pelo outro (proponente), e que anteriormente foram dirigidos à 

criança. Ao se colocar na perspectiva do interlocutor, a criança toma pra si a voz que atribui 

do outro. Daí a possibilidade de antecipações de contra-argumentos para suas próprias 

posições. Esse movimento de se colocar na perspectiva do interlocutor, tomando pra si a fala 

do outro, requer da criança uma dialogia interna que possibilitará a inferência de possíveis 

objeções, oposições, para seu próprio argumento. Segundo Castro (1996) “tomar a perspectiva 

do outro, para responder às suas perguntas, é, em muitas situações, tomar o seu 

argumento.”(p.185). Esse será o pressuposto principal da pesquisa, foco do presente trabalho. 

O adulto ou interlocutor mais competente, ao buscar a sintonia entre perspectiva da criança e a 

sua, procura tornar o dito pela criança interpretável atribuindo um sentido, uma significação, 

reconhecendo e incorporando a voz da criança, fornecendo-lhe resposta às suas oposições. 

Perguntas e suas reações (pra não usar o termo resposta, que será adotado enquanto categoria 

analítica que remete à reação ao contra-argumento, tenha este ou não a forma de pergunta) são 

construídas como recurso de cada parceiro para valer sua opinião, seu ponto de vista. É a 

possibilidade dessa troca de papéis / pontos de vistas entre adulto e criança que fornecerá a 

tomada de consciência pela criança, das divergências e contradições que a separam dos outros, 

tomando assim, as percepções ou concepções do mundo como relativas e não absolutas, 

podendo, portanto, discordar, se opor e até poder formular novas opiniões ou pontos de vista a 

respeito do tema em questão, descentrar. 

 Tanto quanto é do meu conhecimento, parece não haver ainda estudos no âmbito da 

literatura psicológica atual, sobretudo em português, exceto os de Banks-Leite (1996) e Castro 

(1996), (ambos desenvolvidos num referencial lingüístico) que investiguem o 

desenvolvimento precoce de condutas opositivas, especificamente a possibilidade de 

antecipação de contra-argumentos, numa faixa etária mais precoce (dos 2 aos 4 anos) do que 

retrata a  literatura psicológica, é que se justifica esse trabalho. O estudo também pretende 
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investigar que crianças nessa faixa etária podem ser consideradas interlocutores competentes, 

apesar da precoce idade, desmistificando o pressuposto, inspirado em estudos piagetianos 

sobre a argumentação, de que elas não argumentam ou possuem uma argumentação incipiente 

ou rudimentar. 

 É a partir do uso e da construção da linguagem que nasce a argumentação. Daí a 

importância de estudarmos o papel da “mediação do outro” no desenvolvimento de 

habilidades argumentativas orais em crianças pequenas, tópico que será discutido a seguir. 

 

1.3 A importância da mediação do “outro” no desenvolvimento de habilidades 

argumentativas em crianças pequenas.  

 

 Pontecorvo & Orsolini (1992); Pontecorvo (1993);Pontecorvo & Pirchio (1997); 

Pontecorvo & Pirchio (2000), autores que assumem uma base vygotskiana em seus estudos 

sobre argumentação em crianças, ressaltam que do ponto de vista desenvolvimentista, 

(perspectiva de estudo orientada para os processos de transformação, e não apenas para os 

resultados ou produtos), a aquisição de competências cognitivas nas crianças tem como 

suporte a mediação do outro (crianças mais experientes ou adultos). Entende-se por mediação, 

o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Segundo 

Vygotsky,(1984) a relação homem/mundo é fundamentalmente mediada por ferramentas 

auxiliares da atividade humana, produzidos culturalmente e legitimados socialmente. Ele 

distinguiu dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os signos. O instrumento 

regula as ações sobre os objetos e o signo, as ações sobre o psiquismo. Vygotsky deixa 

transparecer o peso das interações sociais em sua proposta teórica, quando analisa a função da 

linguagem no processo de desenvolvimento (mediador simbólico). 
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 As capacidades argumentativas se desenvolvem nas crianças no curso das interações 

sociais em que elas se envolvem cotidianamente em casa com seus pais e irmãos e fora de 

casa com seus colegas de escola e de brincadeiras. A aquisição de competências, 

conhecimento e cognição são colaborativamente construídos, atividades reguladas pelo 

contexto social. A interação social estrutura as atividades imediatas da criança, como também, 

regula as atividades físicas e mentais. À medida em que a criança descobre como controlar as 

ações dos outros através da sua fala, ela se torna sujeita às mesmas forças reguladoras através 

da fala dos outros, para posteriormente ser capaz de regular o próprio pensamento e atividade 

(capacidade de auto-regulação). É também através da fala com os outros que a criança entra 

em contato com as funções comunicativas da linguagem. Esse ponto de vista, tem como 

fundamento a teoria vygotskiana que considera serem as funções psicológicas superiores 

(mecanismos psicológicos mais complexos, que são típicos do ser humano) resultado de uma 

internalização (reconstrução interna de uma operação externa) das atividades sociais, através 

da mediação da linguagem. Esta concepção de linguagem implica compreendê-la como 

conduta humana. Segundo Wood (1998), o papel central da linguagem, é o de exercer sua 

função constitutiva e organizadora no desenvolvimento cognitivo, que não pode ser 

interpretado fora da cultura e das mediações sociais possíveis. 

 A prática conversacional das crianças é basicamente obtida, através da sua participação 

na vida social, da aprendizagem de novos significados e palavras. A fala caracteriza-se pela 

possibilidade de negociação e aprovação do outro na construção de argumentos, demandando 

habilidades cognitivas, retóricas e conversacionais. Dialogar tendo como suporte o adulto, 

possibilita organizar conceitualizações, sistemas simbólicos e técnicas culturais que podem ser 

internalizadas (transformação de um processo interpsicológico em um processo 

intrapsicológico) pela criança. 
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 Pirchio & Pontecorvo (2000), ressaltam a importância fundamental da presença do 

“outro” no desenvolvimento de habilidades argumentativas em crianças pequenas. Vale 

ressaltar que o outro, não é apenas o que escuta, mas um co-participante da fala e ação, que dá 

suporte para a atuação, entendimento, pensamento e oposição. As experiências nos primeiros 

anos, bem como, situações de conflito e oposição com outros falantes são muito relevantes, 

pois propicia a emergência de contra-argumentos. Um ponto particularmente interessante 

citado pelas autoras, e que tem relação direta com o presente estudo, referindo-se a um artigo 

de Leitão (2000), diz respeito à análise da conversa individual em que movimentos dialéticos 

podem localizar-se no centro do turno individual. É um “outro virtual”, que é incorporado 

dentro de um turno ou em um monólogo quando respondida uma questão. Em outras palavras, 

oposição entre pontos de vista não necessariamente implica oposição entre indivíduos. 

Explicando melhor, seria a possibilidade da criança pequena incorporar oposição dentro de um 

mesmo turno, ou dentro do seu próprio discurso, antecipando objeções ou perspectivas 

contrárias (do interlocutor ou proponente) para o próprio argumento. O argumento do outro 

(proponente) seria o fator desencadeador para uma oposição e disputa subseqüente. A 

investigação dessa possibilidade é o objetivo central da pesquisa, apesar de muitos estudos 

considerarem tal possibilidade, uma ocorrência mais tardia no desenvolvimento de habilidades 

argumentativas, como já foi mencionado anteriormente. 

 

1.4 Objetivos do estudo 

  

 Diante das considerações acima, alguns questionamentos nortearão o desenvolvimento 

dessa pesquisa que tem um enfoque psicológico. São esses os objetivos propostos pela 

pesquisa: 
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a) Objetivo geral: estudar o desenvolvimento de habilidades argumentativas orais em 

crianças pequenas (2 a 4 anos), especificamente a presença de condutas opositivas no discurso 

infantil, numa faixa etária mais precoce do que retrata a literatura atual. 

 

b) Objetivos específicos: 

1) Capturar a emergência precoce de condutas opositivas nas interações infantis, 

especialmente as condutas contra-argumentativas;  

2) Verificar a possibilidade de antecipação de contra-argumentos pela criança dentro do 

seu próprio discurso, antecipando objeções ou perspectivas contrárias para o próprio 

argumento;  

3) Focalizar as formas e tipos de oposição, categorizando as condutas opositivas que 

surgem na fala da criança.  

 Para tanto, necessário se faz definir um tipo de situação social geradora, que 

possibilitasse contra-argumentos antecipatórios, ou antecipação de posição contrária, pela 

própria criança. As questões metodológicas do estudo serão discutidas a seguir. 
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2 - MÉTODO 

 

2.1 Implicações metodológicas subjacentes ao referencial teórico  

 

A escolha de um determinado procedimento metodológico está relacionada 

diretamente com os objetivos e questionamentos específicos do pesquisador, pois os dados de 

pesquisa são “construídos” a partir de determinado paradigma de investigação, de 

determinado marco teórico-metodológico utilizado para “explicar” o fenômeno investigado. É 

a partir das concepções teóricas utilizadas que a metodologia vai aos poucos se delineando, 

bem como as decisões a serem tomadas em relação aos procedimentos adotados. A 

metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, e o conjunto de técnicas que 

possibilitam a apreensão dessa realidade, devendo haver uma relação de coerência entre a 

teoria e o modelo empírico de um estudo. Assim, determinada escolha teórica tem uma 

conseqüência metodológica, e vice versa, já que a metodologia se apóia em um referencial 

teórico que a justifique. 

É visando explicitar essa relação de coerência entre teoria e prática, que as concepções 

teóricas utilizadas no presente estudo serão relembradas. A pesquisa baseia-se numa 

concepção de desenvolvimento das teorias sócio-históricas, mais especificamente da teoria de 

Vygotsky, alinhada a visão de argumentação enquanto uma relação dialógica e dialética, onde 

o discurso é dirigido ao “outro” (natureza social da argumentação). A teoria vygotskiana tem 

como base a premissa segundo a qual o processo de desenvolvimento é socialmente 

constituído, resultado das constantes interações do homem com seu meio social. Segundo 

Vygotsky (1994), os fenômenos devem ser estudados como processos em movimento e em 

mudança (teoria desenvolvimentista orientada para os processos de transformações). A 

psicologia deveria se preocupar em investigar a origem e o curso do desenvolvimento para 
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entender os eventos na vida dos indivíduos: “não só todo fenômeno tem sua história, como 

essa história é caracterizada por mudanças qualitativas (mudança na forma, estrutura e 

características básicas) e quantitativas” (p.8). Na concepção desse autor estes devem ser os 

passos seguidos pela investigação para que a ciência psicológica possa compreender o 

processo de desenvolvimento de um determinado fenômeno, demandando caminhos 

metodológicos diferentes daqueles usados nas ciências naturais. 

Portanto, a investigação no que concerne ao método, deve estar inserida numa visão 

sociogenética, histórico-cultural e semiótica do ser humano, onde os  referenciais  teóricos  e 

metodológicos  devem ser interdependentes e congruentes. A necessidade de estudar a 

dimensão histórica, segundo Vygotsky, não é restrita a eventos passados, mas ao curso de 

transformação que engloba o presente, as condições passadas e a projeção do presente no 

futuro, buscando identificar as relações dinâmico – causais dos fenômenos. Vale ressaltar que 

a expressão dinâmico-causal implica numa relação dialética onde a causa pode transformar-se 

em efeito e vice-versa, dinamicamente. O mérito desse autor está na proposição de uma visão 

ampla da investigação histórico-cultural, considerando o nível dos detalhes dos processos. Ele 

propõe a busca de uma análise por unidades, definindo unidade de análise “(...) como aquela 

instância de recorte que conserva as propriedades do todo que se pretende investigar.”( Góes, 

2000, p. 14). É de sua obra que se desdobram novas possibilidades de investigação científica, 

ao tentar construir uma micro-história de processos, identificando transições genéticas, 

transformações nas ações dos sujeitos e a passagem do funcionamento intersubjetivo para o 

intra-subjetivo, relacionando micro-eventos às condições mais amplas da cultura e da história. 

Assim sendo, a psicologia cultural desenvolvimentista propõe uma análise do processo 

em oposição a uma análise do produto, ou seja, qualquer fenômeno psicológico deve ser 

estudado como sendo um processo dinâmico no qual os eventos não se repetem, ou seja, para 

cada nova situação há um evento qualitativamente novo. Portanto, a análise proposta por essa 
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abordagem busca revelar as relações dinâmicas, visando obter uma análise explicativa em 

oposição a uma análise descritiva. Dessa forma, o foco da análise a ser realizada na pesquisa 

se dará sobre o processo da comunicação, e não sobre o produto, com ênfase na perspectiva 

dos participantes, considerando o papel da intersubjetividade no processo comunicativo, bem 

como a natureza social da argumentação, onde todo discurso nasce em outro e aponta para o 

outro. É a partir dessa construção e uso da linguagem, enquanto conduta humana ou 

propriedade da conduta humana que nasce a argumentação. A seguir será explicitada a 

população investigada pelo estudo. 

 

2.2 População investigada   

 

Foram selecionadas para o estudo, quatro crianças na faixa etária de 2 a 4 anos, duas 

meninas e dois meninos, durante cinco refeições (almoço). A escolha das famílias foi feita de 

acordo com a faixa etária dos filhos, adequada aos objetivos do estudo, bem como, pela 

disponibilidade em colaborar com a pesquisa, estando os pais ou um deles, ou a babá 

(interlocutor mais competente) presente durante a refeição, permitindo que as situações 

fossem vídeo-gravadas. O quadro a seguir indica os participantes que interagiram em cada 

vídeo-gravação: 
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Criança-alvo 

 

Sessão gravada

 

Participantes 

 

Caio  

(2anos e 11meses) 

 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

 

 

Mãe e babá 

Babá (sessão não transcrita) 

Mãe 

Babá 

Mãe 

 

Gabi 

 

(3anos e 7meses) 

 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

 

Pais 

Mãe 

Mãe 

Mãe e irmã  

Mãe e irmãs  

 

July 

 

(2anos e 7meses) 

 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

 

Pais 

Pais 

Pais e babá 

Pais e babá 

Pais e babá (sessão não transcrita) 

 

Luís 

 

(3anos e 8meses) 

 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

 

Mãe e babá 

Mãe e babá 

Pais e babá 

Mãe e babá 

Mãe e babá 

 

 

 

 



  Capítulo 2 – Método 
 

37

2.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Visando atingir os objetivos propostos pela pesquisa, foi necessário definir um tipo de 

situação social geradora favorecedora de contra-argumentos antecipatórios pela própria 

criança, tentando identificar situações domésticas onde poderiam ocorrer conflitos / 

negociações que possibilitassem essa antecipação (contexto onde a argumentação seria 

produzida). Foram escolhidas situações de refeição, de interação familiar á mesa, com a 

presença dos pais (ou da mãe, babá e irmãos) durante o almoço (esquema interacional inscrito 

na história da criança, recorte negociado na família). Tal escolha se deve ao fato de que as 

refeições possibilitariam o surgimento de argumentação, bem como, de condutas opositivas, 

devido aos inúmeros acordos e negociações entre pais e crianças, desencadeadas quanto ao 

que se deve comer (o que os pais querem que a criança coma versus o que a criança gosta e 

está habituada a comer).  A coleta de dados deste estudo foi realizada tendo como base um 

estudo piloto feito no início do ano. Como é uma pesquisa com enfoque desenvolvimentista, 

semi-naturalista, o estudo piloto surgiu como uma necessidade de testar a metodologia e os 

instrumentos  utilizados, bem como, observar as reações das crianças e da família diante da 

presença da pesquisadora; a freqüência e continuidade das vídeo gravações, etc, visando a 

partir dos dados coletados, realizar as alterações necessárias para a definição dos 

procedimentos de coletas de dados e assim, tentar  atingir os objetivos propostos pela 

pesquisa.  

Inicialmente foi realizada uma entrevista com os pais (ver em Anexo), visando obter 

maiores informações a respeito da dinâmica familiar (quem interage com a criança à mesa), 

qual o tempo de duração das refeições, dos hábitos alimentares da família (a rotina das 

refeições, o que habitualmente se come, se há restrições alimentares para a criança), o 

ambiente onde as refeições ocorrem, onde cada membro da família se posiciona (se a criança 
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se alimenta à mesa com os pais ou na sua mesinha individual), se a família costuma se 

alimentar conversando (quais os assuntos mais abordados nesse contexto), ou se assistem 

televisão na hora das refeições, etc... Todas essas informações foram importantes para o 

conhecimento das regularidades do comportamento da família no setting refeição, bem como 

do tipo de discurso peculiar a cada família / criança nesse contexto específico. 

Com todas as informações reunidas através da entrevista com os pais, as gravações 

foram realizadas de forma semi-estruturada. A pesquisadora solicitava à mãe que em cada 

refeição, ela colocasse no prato da criança algo “estranho”, ou seja, alimentos que a criança 

não estivesse habituada a comer, visando provocar situações de conflito / oposição que 

infringisse a regularidade habitual, possibilitando a emergência de condutas opositivas / 

argumentativas, na medida em que a mãe insistia que a criança comesse e a mesma a 

princípio, se recusava. Vale ressaltar que, durante as vídeo-gravações não houve interferência 

da pesquisadora na atividade, estando presente apenas como observadora, manejando o 

instrumento de coleta de dados. 

Foram realizadas cinco gravações por criança (20 gravações ao todo) com duração de 

35 a 45 minutos por sessão. Devido à conveniência familiar, em algumas famílias foi possível 

realizar as gravações em dias seguidos, em outras, só foi possível realizá-las em dias 

alternados. O início das gravações era geralmente definido pela “arrumação do setting 

refeição” pela mãe ou babá da criança, ou seja, quando colocavam a refeição na mesa ou 

quando faziam o prato da criança e a mesma era inserida à mesa na sala de jantar ou em sua 

mesinha individual, localizada na sala ou varanda. O final das gravações coincidia geralmente 

com o final da refeição pela criança (não implicando necessariamente que a criança comesse 

toda a comida do prato), demarcado pela saída da mesma do setting refeição (geralmente 

saiam da sala e iam pro quarto). 
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A utilização de registros videográficos foi muito importante para o presente estudo, 

pois além de possibilitar a recuperação dos diálogos na íntegra, as informações não verbais, 

tais como gestos, expressões corporais, o riso, os meneios de cabeça, o olhar entonações, 

ruídos externos, falas sobrepostas, interferências, detalhes a princípio sem relevância, foram 

levados em consideração na análise. Os recursos não-verbais ou paralinguísticos tem um 

papel fundamental na interação face-a-face, pois estabelecem, mantêm e regulam o contato  

(Goodwin, 2000) . A gama de informações que a videografia possibilita ao pesquisador é 

muito valiosa, além de se constituir num recurso mnemônico de grande importância. A seguir, 

iremos explicitar os procedimentos utilizados para análise dos dados. 

 

2.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

É importante mencionar que as transcrições dos vídeos já constituem-se em uma forma 

preliminar de análise de dados pois, à medida em que são feitas, algumas imagens  são 

destacadas, “saltam aos olhos”, e algumas observações e decisões são tomadas, como 

considerar ou não aquela determinada gravação, selecionar, ter um “olhar mais cuidadoso” 

para certas seqüências de maior interesse ou representatividade, visando alcançar os objetivos 

da pesquisa. Mesmo que as transcrições sejam feitas procurando reproduzir ao máximo o que 

foi gravado em vídeo, isso não impede um olhar analítico, pré-selecionando turnos de fala ou 

extratos de fragmentos dos protocolos a serem analisados posteriormente, com uma maior 

profundidade tendo como referência os objetivos de pesquisa. 

As transcrições das fitas foram realizadas pela própria pesquisadora, o que se constituí 

num ganho em termos da apreensão e intimidade com os dados, que parecem adquirir maior 

visibilidade, devido ao fato das gravações também terem sido realizadas pela mesma. Na 

transcrição, as falas foram mantidas na sua integridade, sendo transcritas quase todas as vinte 
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sessões, com exceção de duas gravações com duas crianças diferentes (Caio e July), pois a 

pesquisadora considerou, depois de ver as gravações, pouco produtiva no sentido de atender 

aos objetivos da pesquisa (em uma delas, os pais não estavam presentes e a criança 

demonstrou medo da câmara; enquanto que na outra gravação, a criança estava doente e 

adormeceu antes da refeição). 

A perspectiva adotada no tratamento dos dados foi a da análise qualitativa,   micro-

analítica, descritiva e interpretativa dos dados coletados, através de transcrições e da 

videografia, visando capturar as condutas de oposição, em especial, as condutas contra-

argumentativas. Na fase preliminar da análise, as discussões gravadas foram transcritas e 

segmentadas em turnos de fala. Em seguida, foram identificados os episódios de 

argumentação contidos nas transcrições, utilizando a unidade de análise (aquela instância de 

recorte que conserva as propriedades do fenômeno que se pretende investigar) triádica 

proposta por Leitão (1999,2000), categorizando e mapeando as condutas opositivas dos 

protocolos analisados (iremos explicitar tal procedimento posteriormente). Também foram 

utilizados como instrumentos de análise, os operadores argumentativos (Koch,1997) e  os 

sinais conversacionais (Marcuschi, 1999). Em seus estudos focalizando o papel do contra-

argumento, Leitão propõe uma unidade de análise triadíca como forma de capturar o processo, 

passo a passo, no qual os indivíduos revisam suas posições (perspectivas sobre fenômenos do 

mundo) no contexto interacional. Essa unidade triadíca inclui como elementos: o argumento 

(ponto de vista e justificativas), contra-argumentos (qualquer declaração que um oponente 

produza, questionando a posição ou ponto de vista do interlocutor) e resposta (reações ao 

contra-argumento, tenha ou não, a forma de pergunta). Sua perspectiva de estudo enfoca as 

seqüências de fala nas argumentações e o processo interativo e dialógico (o diálogo se dá 

entre instâncias discursivas: proponente / oponente; protagonista / antagonista e não entre 

indivíduos) dentro do contexto discursivo, focalizando a dinâmica da interação e o processo 
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de comunicação dos parceiros dialéticos, onde o diálogo pode ser real ou “virtual”, como nos 

casos de antecipação de oposição. É importante lembrar que o foco da presente análise é o 

estudo das condutas opositivas, capturando a possibilidade de antecipação de posições 

contrárias nos turnos de fala de crianças em situações interacionais, verbais e gestuais de 

refeição, identificando na fala da criança contra-argumentos antecipatórios (onde a criança 

nega algo que ninguém na situação afirmou explicitamente).     

    A unidade de análise seria triádica, porque são necessárias três ações para 

caracterizar uma conduta opositiva: 

 

a) A ação do proponente que oferece ou propõe algo  (ponto de vista ou afirmação); 

b) Uma ação ou conduta opositiva (de negação, desacordo, ou refutação) do oponente 

que nessa situação será sempre a criança; 

c) A compreensão ou atribuição de significado dado pelo proponente interpretando a 

conduta da criança (oponente) como opositiva, reagindo ao contra-argumento gerado pelo 

oponente, reconhecendo a ação do oponente como uma oposição. O proponente ao significar a 

conduta do oponente como opositiva poderá (reações à oposição):  

1) aceitar tal conduta, concordando com o ponto de vista do oponente e conseqüentemente, 

retirar o seu ponto de vista ou argumento; 

 2) poderá rejeitar a conduta opositiva, não aceitando a oposição, mantendo, e insistindo no 

seu ponto de vista ou argumento inicial; poderá também através de negociações e acordos 

(explicitados no discurso pelo uso de modalizadores e / ou de mecanismos enunciativos, das 

vozes que dialogam) fazer certas concessões ao oponente (criança), no entanto, preservando 

seu ponto de vista ou argumento inicial (concordando parcialmente);  

3) o proponente também poderá concordar com partes de um contra-argumento do oponente, 

havendo uma mudança parcial no seu ponto de vista ou argumento. 
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 Os dados foram construídos da seguinte forma. Na fase preliminar da análise, as 

discussões videogravadas foram transcritas e segmentadas em turnos de fala. Em seguida, 

foram identificados episódios de argumentação contidos nas transcrições, utilizando a unidade 

de análise triádica proposta por Leitão, categorizando e mapeando as condutas opositivas dos 

protocolos analisados. A análise se processou através da identificação e análise do conjunto 

de condutas opositivas pela criança, que foram categorizadas e mapeadas. Por conduta 

opositiva, entendemos qualquer reação contrária a um determinado ponto de vista ou 

argumento. Ela pode se expressar como um ponto de vista contrário, ou, como um argumento 

contrário. Visando o mapeamento das condutas opositivas, elas foram categorizadas e 

explicitadas conforme definição a seguir. 

As condutas opositivas diferem quanto à sua característica: verbal ou não-verbal (conduta 

opositiva gestual). 

As oposições não verbais ou gestuais são aquelas que incluem os recursos não-

verbais ou marcadores paralinguísticos (os meneios de cabeça, o olhar, a gesticulação), tendo 

um papel fundamental na interação face a face, pois estabelecem, mantém e regulam o 

contato. As condutas opositivas gestuais antecipam ou enfatizam uma conduta opositiva 

verbal. O fragmento que se segue, ilustra esse tipo de oposição, referente a terceira vídeo-

gravação de Caio em 17/05/04. 

 

(T04) Caio: Eu não quero isso! (CAIO APONTA PARA A VERDURA NO PRATO E 

BATE O PÉ NO CHÃO).  

Conduta opositiva expandida com antecipação de oposição à própria posição: Caio ao ver 

algo estranho, fora do habitual no prato, antecipa uma objeção que poderia ser levantada 

contra seu próprio ponto de vista. Ele nega algo, que ninguém na situação havia explicitado 

anteriormente. 
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Conduta opositiva gestual: O ato de apontar para a verdura e bater o pé no chão fazem parte 

do ato de se opor, reforçando sua oposição verbal. 

 

(T05) Mãe: Não quer o que? 

 

(T06) Caio: Isso. 

 

Conduta opositiva com ponto de vista explícito (isso = a verdura). 

 

(T07) Mãe: Diga a mainha o que você não quer (MÃE TIRA A CHUPETA DA BOCA 

DELE).  

 

Resposta: Mãe significa a fala / gesto de Caio em T04  como oposição, demandando uma 

confirmação. 

 

(T08) Caio: Não quero isso! (CAIO GRITA, SE LEVANTA E EMPURRA A MESA ATÉ 

QUE A BABÁ TIRA A VERDURA DO PRATO). 

 

Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantendo seu ponto de vista inicial do T04; 

Conduta opositiva gestual: O ato de levantar e empurrar a mesa, reforçando sua oposição 

verbal, se integrando ao ato de se opor. 

  

Já as oposições verbais podem ser agrupadas em dois grupos: 
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1) Condutas opositivas verbais simples: composta por ponto de vista explícito e 

implícito. Serão definidas a seguir: 

 

1.1) Conduta opositiva constituída por um ponto de vista explícito: O ponto de vista é 

claro, contrário à posição alvo, explicitado pela criança. Não há expansão da estrutura do 

argumento. O exemplo abaixo, referente à terceira vídeo-gravação de Gabriela, em 02/06/04, 

ilustra tal conduta: 

 

(T01) Mãe: Bora, senta. Gabriela. (GABI ABAIXADA NA CADEIRA). Gabi, assim não. Bora. 

Venha. Psiu, ei, bora, senta. Bora, bora, bora. Você quer sentar aqui? (NA CABECEIRA) 

Pra ver melhor? Quer? 

 

Ponto de vista: Sentar na cabeceira. 

 

(T02)Gabi: Quero sentar na mesinha (REFERINDO-SE À SUA MESINHA INDIVIDUAL, 

NA OUTRA SALA). 

 

Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário ao do proponente. 

 

1.2) Conduta opositiva constituída por um ponto de vista implícito: O ponto de vista 

não é explicitado pela criança, estando subentendido, contrário à posição alvo. Também não 

há expansão da estrutura do argumento.  O extrato abaixo, ilustra tal conduta, referente à 

primeira vídeo-gravação Luís, em 29/06/04. 

 

(T31) Mãe: Venha almoçar. Terminar. 
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Ponto de vista: almoçar 

 

(T32) Luís: Quero não, mamãe! 

 

Conduta opositiva com ponto de vista implícito, subentendido, contrário à posição alvo.   

 

(T33) Mãe: Por que? Só mais um pouquinho? 

 

Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como uma oposição, mas não aceita, 

demandando uma explicação, bem como, flexibilizando seu ponto de vista (comer só mais um 

pouquinho do almoço), tentando negociar com Luís. 

 

(T34) Luís: Não. (PEGA O SUCO E BEBE). 

 

Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantendo seu ponto de vista, reforçando T32 

(não quero mais almoçar).  

 

 

 As oposições verbais simples tem como característica se oporem à posição do outro 

(ao ponto de vista do proponente). Foram encontradas com freqüência nos protocolos, sendo 

maximamente dependente do contexto onde foram produzidas. 

 

2) Condutas opositivas verbais expandidas: a estrutura do argumento apresenta-se 

expandida. A oposição poderá ser com relação à posição do outro, como também, à própria 
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posição, através da antecipação posições contrárias ao próprio argumento (forma 

hierarquicamente superior às demais oposições). Essa expansão poderá acontecer de três 

formas (como a criança expande a negativa simples): 

 

2.1) Através da justificação de seu ponto de vista, contrário ao do proponente. Veja o 

exemplo abaixo, referente à segunda vídeo-gravação de July. 

 

(T4) Pai: Me dá teu pratinho pro papai colocar (O ALMOÇO). 

 

(T5) July: Não, eu não vou comer agora não, porque eu to com soluço (ANTES DE 

SENTAR ELA HAVIA DITO QUE ESTAVA COM SOLUÇO).  

 

Conduta opositiva expandida via justificativa: criança se opõe, justificando seu ponto de 

vista, contrário ao do proponente. Nesse exemplo, o argumento é explícito constituído de 

ponto de vista (não, eu não vou comer agora não) e justificativa (porque eu to com soluço). 

 

(T6) Pai: Não adianta, você vai comer, o soluço passa depois. Passa comendo. 

 

Resposta: Pai significa a fala de July como oposição, não aceitando-a, insistindo e mantendo 

seu ponto de vista inicial (almoçar). 

 

2.2) Através do emprego de modalizadores no discurso, expressos pelos operadores 

modais, que possibilitam a manifestação de intenções, julgamentos e atitudes da criança, 

contrário ao do proponente, perante os enunciados que produz. Estes elementos são 

explicitados em momentos de tensão, negociações ou acordos, possibilitando avaliações a 
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respeito do argumento em foco. O exemplo que se segue, referente à segunda gravação de 

Luís em 30/06/04, ilustra tal conduta. 

 

(T95) Mãe: Abre o bocão (DANDO A COMIDA PRA ELE). Vai derramar a água (MÃE 

TOMA O COPO DELE). Não rasgue não, você rasgou tudo (O PLÁSTICO DA CADEIRA). 

Não rasga não Luís. Coma. Tá comendo, deixa eu ver (MÃE COLOCA UM PEDAÇO DE 

CEBOLA NO PRATO, SEM QUE ELE VEJA). Comer mais um pouquinho. Não comeu 

nada. Você não lanchou, tá na hora de comer. Vai comer sozinho? Vai? 

 

(T96) Luís: Quero mais não manhê. 

 

Conduta opositiva expandida através de modalização: Luís manifesta sua intenção, 

contrário ao do proponente, ante ao enunciado que produz, utilizando o modalizador “mais 

não”. 

 

(T97) Mãe: Vai almoçar. Você não comeu nada.  

 

Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como uma oposição, contra-

argumentando T96, insistindo no seu ponto de vista. 

 

 

 

2.3) Através da antecipação de oposição, ou contra-argumento à própria posição: 

Lembrando que, capturar essa oposição antecipatória é o foco central do estudo. 

Podemos definir uma conduta opositiva expandida antecipatória, como aquela situação 
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em que a criança nega algo que ninguém afirmou explicitamente. O exemplo a seguir, 

explicita essa conduta antecipatória de oposição, referente à quinta vídeo-gravação de 

Gabi, em 04/06/04. 

 

 

 

(T01) Gabi: (  ) eu não gosto não (AO VER ALGO ESTRANHO NO PRATO:TOMATE E 

CEBOLA). 

 

 

Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição: Gabi ao ver “algo estranho”, fora 

do habitual, está antecipando uma objeção que poderia ser levantada contra seu próprio ponto 

de vista. Ela nega algo que ninguém nessa situação havia explicitado anteriormente (nega e 

diz por que). Esse processo se torna explícito a partir da resposta ou reação da mãe à oposição 

de Gabi, no turno seguinte, permitindo vislumbrar o ponto de vista do proponente, após ter 

sido desafiado pelo oponente (Gabi). 

 

(T02) Mãe: Tomate, cebola. 

 

Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas não aceita, 

explicitando o que havia no prato, sugerindo sutilmente que ela coma. 

 

(T03) Gabi: Eu não quero! (GRITANDO).  

 

Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente, reforçando T1. 
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(T04) Mãe: Por que Gabi? (MÃE E GABI SE SENTAM A MESA). É gostoso, experimenta. 

 

Resposta: Mãe significa a oposição, demandando uma explicação e justificando seu ponto de 

vista inicial. 

 

(T05) Gabi: Não quero!!!! 

 

Conduta opositiva com ponto de vista implícito, reforça T1 e T3, mantendo seu ponto de 

vista. 

 

   

É fundamental distinguir as condutas opositivas expandidas, pois apesar de nos três 

casos a estrutura do argumento se expandir, as funções argumentativas dos elementos com 

que se expande a argumentação são diferentes. 

 Uma outra categoria de conduta opositiva verbal identificada nos protocolos das 

crianças investigadas com idade inferior à 3 anos, diz respeito à reação circular onde a 

criança não responde ou responde com nova recusa ante a um pedido de justificativa. A 

criança repete parte do enunciado que antecede a pergunta do adulto ou parte da própria 

pergunta. É a re-afirmação da negativa. Será simbolizada como rc. O exemplo abaixo ilustra 

esse tipo de conduta opositiva, extraída da segunda vídeo-gravação de July, em 31/03/04. 

 

(T123) Mãe: Por que você não quer comer minha filha? 

 

Pedido de justificativa. 
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(T124) July: Porque não. 

 

Reação circular (reafirmação da negativa).  A criança repete parte do enunciado que 

antecede a pergunta da mãe, recusando-se a responder. 

 

 

                A seguir, iremos analisar os dados extraídos dos protocolos, ilustrando os 

procedimentos metodológicos sumariados acima. 
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3 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados coletados foi realizada de acordo com os objetivos e 

procedimentos metodológicos da pesquisa, explicitados anteriormente. O objetivo geral do 

presente trabalho é o de estudar o desenvolvimento de habilidades argumentativas orais em 

crianças pequenas (2 a 4 anos), especificamente a presença de condutas opositivas no discurso 

infantil  numa faixa etária mais precoce do que a retratada pela literatura atual. O estudo 

pretende capturar a emergência precoce de tais condutas, bem como, possíveis antecipações 

de posições contrárias na própria fala da criança, antecipando objeções para o próprio 

argumento, visando desmistificar o pressuposto de que crianças nessa faixa etária possuem 

uma argumentação rudimentar, ou pré-argumentativa (a presença de contra-argumentos tem 

sido apontada pela literatura como um indicativo eficiente do desenvolvimento de habilidades 

argumentativas). 

A análise realizada foi qualitativa, micro-analítica, descritiva, processual e 

interpretativa dos dados coletados, através das transcrições videográficas de dezoito 

protocolos coletados (num total de vinte gravações) durante situações de almoço, com quatro 

crianças (dois meninos e duas meninas). Vale relembrar que, como estratégia desencadeadora 

de condutas opositivas ou de conflitos que propiciassem o surgimento de argumentação, de 

negociações e acordos entre a criança e seus pais, foi solicitado pela pesquisadora, que a cada 

refeição fosse colocado no prato da criança algum alimento que a mesma não gostasse, “algo 

estranho”, ou não estivesse habituada a comer.   

           Convém lembrar que “(...) como toda abordagem categorial de fenômenos dinâmicos 

está fadada ao risco do insucesso explicativo e descritivo, deve-se encarar os resultados como 

formas de perceber organizações e processos e não como propostas normativas para 

fenômenos analisados”. (Marcuschi, 1999, p.85).  
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A análise dos protocolos que se segue ilustra os procedimentos sumariados 

anteriormente no item procedimentos para análise dos dados. Foram selecionados quatro 

protocolos, um de cada criança, que foram analisados na íntegra e incorporados ao corpo do 

trabalho. O critério de escolha desses protocolos foi devido a eles contemplarem as condutas 

opositivas categorizadas no capítulo 2, sendo mais extensamente elaborado pelas crianças. 

Vale ressaltar, que o mesmo tratamento analítico foi dado aos demais protocolos, não 

inseridos na íntegra ao corpo do trabalho. Ao final, serão inseridos extratos ou fragmentos dos 

outros protocolos analisados, explicitando condutas expandidas antecipatórias de oposição 

ou contra-argumento à própria posição, visando ressaltar o foco central da análise e do 

presente estudo.  

 

 

Terceira vídeo- gravação  Luís 

 
Data: 01/ 07/ 04 

Idade: 3 anos e 8 meses 
Duração da sessão: 35 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: Mãe faz o prato de Luís que almoça à mesa, na 
cabeceira, a princípio sozinho. Posteriormente é que os pais se sentam e comem com o filho. 
A babá (tia Fa) transita durante o almoço entre a sala, o quarto das crianças e a cozinha, 
participando da refeição em alguns momentos quando é solicitada ou quando a mesma se 
insere na conversa.  Tv ligada num tom que não atrapalha ouvir e capturar o diálogo. É difícil 
o pai poder almoçar em casa com a família. Neste dia ele estava de folga do trabalho. A mãe 
está de licença maternidade (estando presente todos os dias nos horários das refeições). O 
“algo estranho”, fora do habitual, preparado pela mãe para ser inserido na refeição de hoje de 
Luís, que ele não está acostumado a comer, visando o surgimento de condutas opositivas, 
foram uma maionese e salada de alface, tomate, pepino e beterraba. 
 
 
Sinais utilizados na transcrição foram os seguintes, extraídos de Koch (2000) e Marcuschi 
(1999). 
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Falas inaudíveis: ( ) 
Falas interrompidas: / 
Pausa:[...] 
Comentários contextuais do analista: (ITÁLICO MAIÚSCULO ENTRE PARÊNTESES). 
Ênfase ou acento forte: LETRAS MAIÚSCULAS. 
O uso do negrito nos enunciados indica ênfase da análise, não sendo, portanto, marca de 
transcrição. 
 
 
 
(T01) Luís: Não mãe, eu não quero. Não mãe. ( LUÍS  SENTADO Á MESA OLHANDO O 
PRATO DE MAIONESE NA FRENTE DELE, ENQUANTO DESVIRA SEU PRATO DA 
MESA).  
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposições para o próprio argumento 
(antes da mãe oferecer antecipa que não quer). Na conduta expandida antecipatória à própria 
posição, a criança nega algo que ninguém havia afirmado explicitamente naquela situação. 
Esse processo se torna explícito a partir da resposta ou reação da mãe à oposição de Luís, no 
turno seguinte, permitindo vislumbrar o ponto de vista do proponente, após ter sido desafiado 
pelo oponente. Esse fragmento do protocolo já possibilita capturar o fenômeno estudado 
(antecipação de posições contrárias à própria posição), foco central do trabalho. 
 
(T02) Mãe: Eu nem botei sua comida ainda! (MÃE TIRA AS TAMPAS DAS PANELAS QUE 
ESTAVAM SOBRE A MESA). Me dá o prato aqui filhão ( MÃE PEGA O PRATO DE LUÍS 
DA MESA E VAI ATÉ O FOGÃO). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como opositiva e antecipatória de 
oposições, mantendo seu ponto de vista inicial (comer maionese), ponto de vista esse, inferido 
por Luís, insistindo pra que ele coma, na medida em que pede o prato dele pra pôr o almoço. 
 
(T03)Luís: Papai, você, você ( LUÍS SE LEVANTA E PEGA UMA FITA DE VÍDEO). 
 
(T04) Mãe: Bota ela na cama amor,(REFERINDO-SE Á BEBÊ, IRMÃ DE LUÍS QUE 
ESTAVA NO BRAÇO DO PAI NA SALA ) e bota a fita de Sherk pra ele ( COLOCANDO 
ARROZ E FEIJÃO  NO PRATO PRA LUÍS). 
 
(T05) Luís: Bota, bota (A FITA DE SHERK NO VÍDEO). Cadê, cadê mamãe tem?  
(APONTANDO PARA O PRATO DE MAIONESE). 
 
(T06) Mãe: Tem não, vou botar/ 
 
(T07) Luís: Eu não quero mamãe isso (APONTANDO PRA MAIONESE). Eu não quero. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito (o dêitico: isso equivale á maionese) 
reforçando e retomando a oposição antecipada do T01.  
 
Conduta opositiva gestual: o ato de apontar a maionese (explicita que não quer a maionese), 
ratifica sua oposição verbal, incorporando-se ao ato de se opor. 
 
(T08) Mãe: Eu vou botar pra você, salada de alface e tomate. Você quer? 
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Resposta da mãe diante da conduta opositiva de Luís: insiste no seu ponto de vista inicial 
(você deve comer maionese), propondo outra alternativa de salada. 
 
(T09) Luís: Não, não bote. Eu não quero (MÃE CORTA A CARNE E COLOCA NO PRATO 
DELE). 
 
Conduta opositiva verbal com ponto de vista implícito, se opondo ao ponto de vista do 
proponente (comer maione/salada). 
 
(T10) Mãe: Você vai comer arroz e feijão? 
 
Resposta / reconhecimento da oposição: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como 
opositiva, porém não a aceita, sugerindo outro alimento e mantendo seu ponto de vista inicial 
(Luís deve comer, almoçar). 
 
(T11) Luís: Não, eu não quero mais nada (CHORUMINGANDO, ENQUANTO A MÃE 
COLOCA NO PRATO DELE UM POUCO DE MAIONESE, SEM ELE VER, MISTURANDO 
NA COMIDA. LUÍS ESPIRRA).  
 
Conduta opositiva expandida via modalização: a estrutura do argumento apresenta-se 
expandida, modalizando, manifestando sua intenção e generalizando seu ponto de vista pra 
qualquer tipo de comida, além de ratificar seu ponto de vista inicial do T01. 
 
(T12) Mãe: Saúde.(LUÍS PEGA O PRATO DE MAIONESE Á SUA FRENTE E SEGURA, 
TRAZENDO PRA JUNTO DELE). Você quer (MAIONESE)? Eu boto um pouquinho pra 
você. 
 
Afirmação ou ponto de vista da mãe: você quer (você deve comer maionese), flexibilizando 
seu ponto de vista inicial: coma só um pouquinho de maionese. 
 
(T13) Luís: Não, na nina não (EMPURRANDO O PRATO DE MAIONESE PRA LONGE). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, reforçando o não do início da frase, bem 
como seu ponto de vista dos turnos anteriores. 

 
Conduta opositiva gestual ou não verbal: a ação de empurrar o prato de maionese pra 
longe, enfatiza sua conduta opositiva verbal fazendo parte do ato de se opor, se integrando ao 
discurso de Luís. 
 
(T14) Babá: (QUE ESTAVA PRÓXIMA Á MESA). Agora tá faltando o quê? Esqueceu de que? 
 
Ponto de vista ou afirmação implícita (Luís não orou). 
 
(T15) Mãe: Tá esquecendo todo dia. 
 
Ponto de vista ou afirmação implícita (Luís ta esquecendo de orar todo dia). Nos turnos 14 
e 15 babá e mãe são aliadas, proponente duplo (ambas reforçam um mesmo ponto de vista: 
deve-se orar antes das refeições). 
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(T16) Luís: Eu já orei.  
 
Conduta opositiva expandida via justificação: contra-argumenta T14 e 15, justificando seu 
ponto de vista, contrário ao do proponente.  
 
(T17) Mãe: Orou nada. Pode orar. Vai Luisinho. 
 
Resposta: Mãe contra-argumenta T16, significando a fala de Luís do turno anterior como 
oposição, insistindo e reiterando o seu ponto de vista inicial (tem que orar antes das 
refeições). 
 
(T18) Luís: Eu já mamãe/ 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: tentativa de contra-argumentar T17, sendo 
interrompido pela mãe (“já”, equivale a orei). 
 
(T19) Mãe: Baixinho, só pra você. Não precisa falar alto não (LUÍS JUNTA AS MÃOS E 
FECHA OS OLHOS, FAZENDO A SUA ORAÇÃO SILENCIOSAMENTE).  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas insiste no seu 
ponto de vista, fazendo algumas concessões (fale baixo, só pra você), mantendo seu ponto de 
vista. 
 
(T20) Luís: Eu pedi pra papai do céu (  ). 
 
(T21) Mãe: Falou? (REFERINDO-SE AO MARIDO). Cadê ela (A BEBÊ) tá no berço amor?  
 
(T22) Pai: Tá não, tá na cama.  
 
(T23) Luís: Hã? Volta (REFERINDO-SE A FITA DE VÍDEO,RINDO. PASSA UNS 
MINUTOS ATÉ O PAI SENTAR Á MESA E EM SEGUIDA A MÃE, COLOCANDO A JARRA 
DE SUCO SOBRE Á MESA). 
 
(T24) Pai: Me arruma um garfo por  favor Fabiana ( SENTANDO Á MESA, REFERINDO-SE 
Á BABÁ DE LUÍS). 
 
(T25) Mãe: Quer que eu coloque ou você vai botar (PERGUNTA AO MARIDO SE ELE 
QUER QUE ELA FAÇA O PRATO) ?  Ta gostoso filho? 
 
(T26) Luís: Vocês dois esqueceram de orar, vocês dois (APONTANDO PARA OS PAIS). 
 
(T27) Mãe: A gente vai orar (RINDO). 
 
(T28) Pai: Me arruma um garfo por  favor Fabiana. 
  
(T29) Mãe: Cadê aquele que tava aí, filho? (REFERINDO-SE AO MARIDO). 
 
(T30) Pai: Sei não. 
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(T31) Mãe: Você pegou, foi? (LUÍS DISCORDA NEGATIVAMENTE COM A CABEÇA). 
Você botou aonde o garfo do papai? 
 
(T32) Pai: Ah, ele tava brincando aí eu tirei. Obrigado Fabiana (BABÁ ENTREGA O GARFO 
Á MÃE DE LUÍS QUE PASSA AO PAI). 
 
(T33) Mãe: Você vai orar? (REFERINDO-SE Á LUÍS). 
 
Afirmação ou ponto de vista. 
 
(T34) Pai: Vai, agente ora baixinho. 
 
Pai reitera o ponto de vista da mãe (ambos são proponente duplo retomando o tópico orar 
antes das refeições).  
 
(T35) Mãe: Luisinho vai orar? 
Reação da mãe em relação ao T18, indicando que ainda não aceitou a afirmação anterior do 
filho de que já orou. 
 
(T36) Luís: Vocês dois. Eu já orei. 
 
Conduta opositiva expandida via justificativa: se opõe ao ponto de vista do proponente, 
mantendo seu ponto de vista do T16. 
 
(T37) Mãe: Ora com todo mundo.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas não a aceita 
insistindo no seu ponto de vista inicial. 
 
(T38) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, ratificando e 
mantendo sua posição inicial. 
 
(T39) Mãe: Eu coloco feijão, amor? (REFERINDO-SE AO MARIDO). 
 
(T40) Pai: Ta bom. 
 
(T41) Luís: Nem orou. 
 
(T42) Mãe: A gente vai orar filho. Ta gostosa a comida? Bota um pouquinho de maionese 
mãe (REFERINDO-SE AO FILHO). 
 
Afirmação ou ponto de vista: Mãe (retoma o tópico maionese), flexibilizando seu ponto de 
vista (um pouquinho), tentando convencer Luís a comer maionese. 
 
(T43) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito (não quero nem um pouquinho de 
maionese), contrário à posição alvo, retificando T38. 
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(T44) Mãe: Só pra você experimentar.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, modalizando seu 
discurso, negociando para que ele apenas experimente a maionese, visando manter seu ponto 
de vista inicial (comer maionese). 
 
(T45) Luís: Hum, hum (DISCORDANDO NEGATIVAMENTE COM A CABEÇA). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de discordar negativamente com a cabeça ratifica a fala de 
Luís no turno anterior, explicitando seu ponto de vista. O gestual se torna parte da conduta 
opositiva verbal. 
 
(T46) Mãe: Você nem sabe se você não gosta. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição. Continua a insistir 
pra que ele coma maionese, antecipando o que seria uma justificativa para a posição dele de 
não querer comer, mantendo seu ponto de vista inicial. 
 
(T47) Luís: Não (COMENDO SOZINHO). 
 
Conduta opositiva com referente implícito contrário à posição alvo. Reforça e mantém seu 
ponto de vista inicial dos turnos anteriores (não quero maionese, nem pra saber se eu gosto). 
 
(T48) Pai: Eu vou colocar, viu. Tu não vai comer não?  
 
Resposta: Pai significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
insistindo pra que ele coma a maionese. Pai e mãe (turno seguinte), funcionam conjuntamente 
como o proponente da posição “deve comer”, mantendo seu ponto de vista. 
 
(T49) Mãe: Papai vai comer tudo. 
 
Mãe reforça a posição ou ponto de vista do pai, se aliando a ele: se você não comer, papai 
come e você vai ficar sem nada. 
 
(T50) Pai: Eu vou comer a maionese todinha/ 
 
Reforça a justificativa da mãe. 
 
(T51) Luís: Ta bom, ta bom (LUÍS PÕE A COLHER NO PRATO DE MAIONESE). 
 
Luís recua no seu ponto de vista e cede aos apelos dos pais. 
 
(T52) Mãe: Deixa eu colocar pra você (MÃE COLOCA UM POUCO DE MAIONESE NO 
PRATO DE LUÍS). Experimenta se você gostou. Se você gosta. Vai filhão (LUÍS 
EXPERIMENTA). Ta bom? 
 
(T53) Luís: Ta (BAIXINHO). 
 
(T54) Pai: Gostou? 
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(T55) Luís: Uma delícia (MÃE OLHA PRA CÂMARA E RIR). 
 
(T56) Mãe: Ta vendo, você não disse que não gostava. Ele não come salada (MAIONESE) 
não, não é Fa (REFERINDO-SE Á BABÁ, IRONIZANDO, POIS A BABÁ HAVIA 
MENCIONADO QUE ELE NÃO COMIA MAIONESE). 
 
(T57) Pai: Ele nunca come. 
 
(T58) Mãe: (   ) pra gente poder comer. Ta comendo?  Salada? Come tudo pra você almoçar. 
Depois você assiste televisão filho (LUÍS DESVIA A ATENÇÃO DA TV E COME). Fa, me dá 
um garfinho por favor. 
 
(T59) Babá: Garfo? Grande ou pequeno?  
 
(T60) Mãe: Pequeno, só pra pegar aqui (BABÁ ENTREGA O GARFO Á MÃE DE LUÍS). 
 
(T61) Pai: Fabiana tem uma missão pra tu lá no quarto (A BEBÊ CHORA). 
 
(T62) Mãe: Uma missão quase impossível. 
 
(T63) Babá: Ela (A BEBÊ) sempre sobra pra mim mesmo. 
 
(T64) Mãe: Luís você tá assistindo televisão, não ta comendo (LUÍS DESVIA A ATENÇÃO 
DA TV, COME E DESVIRA SEU COPO, QUE O PAI PEGA E COLOCA SUCO). Luisinho, 
se você não comer direitinho vou desligar a televisão, porque você ta assistindo televisão e 
não ta comendo. Ta comendo a verdura? (LUÍS CONCORDA COM A CABEÇA E BEBE O 
SUCO). Me traz o molho por favor ( BABÁ HAVIA ENTREGUE A SALADA DE ALFACE E 
AGORA DÁ O MOLHO ). 
 
(T65) Pai: Fabiana, Luanne (REFERINDO-SE A FILHA QUE CONTINUAVA CHORANDO 
NO QUARTO). 
 
(T66) Mãe: Socorro, tia Fa. Quer passar? (MÃE AFASTA A CADEIRA PRA BABÁ PASSAR). 
Beterraba, Luisinho, um pouquinho. 
 
(T67) Luís: Beterraba, beterraba (MÃE COLOCA NO PRATO DELE, E ELE COME). 
 
(T68) Mãe: Quer tomate?  
 
(T69) Luís: (LUÍS CONCORDA AFIRMATIVAMENTE, ANTES DE RESPONDER). Tomate. 
 
(T70) Mãe: Quer tomate? Vou cortar, ta. Come o seu todinho (MÃE CORTA O TOMATE E 
COLOCA NO PRATO DELE, QUE COME). 
 
(T71) Babá: Quer ser filmada também, é? (BABÁ APARECE NA SALA COM ABEBÊ). 
 
(T72) Pai: Come direito filhão. Fabiana ta beliscando Luanne aqui em baixo(LUÍS OLHA 
PRA BABÁ E PARA IRMÃ ). 
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(T73) Babá: Vou dar um cascudo nela, pode? 
 
(T74) Luís: Eu vou, eu vou, eu vou chamar. E se eu fosse polícia hein papai? 
 
(T75) Pai: Você ia chamar a polícia? 
 
(T76)Luís: Se eu fosse polícia.... (LUÍS BALANÇA A CABEÇA AFIRMATIVAMENTE). 
 
(T77) Mãe: O que que você ia fazer? 
 
(T78) Luís: Eu pegava a minha arma. 
 
(T79) Mãe: Pra que você pegava o revólver? 
 
(T80) Luís: Eu matava ela.  
 
(T81) Mãe: Quem? 
 
(T82) Luís: Tia Fa (A BABÁ). 
 
(T83) Mãe: Por que? Que coisa feia filho (MÃE DÁ COMIDA NA BOCA DELE). 
 
(T84) Babá: O que ele disse comigo essa semana. Se fosse comigo.... 
 
(T85) Mãe: Ele começou a assistir aquela novela das oito, não vai assistir mais não 
(ENQUANTO ARRUMA A COMIDA COM A COLHER NO PRATO DELE). 
 
(T86) Babá: Eu tava com dois revólver no bolso, quando eu arengasse com você , eu pegava e 
matava  você ( BABÁ REPETINDO O QUE LUÍS HAVIA DITO Á ELA). Ah é né, eu pegava o 
revólver, tomava do seu bolso e jogava dentro do rio. E ele, ta bom, eu me rendo, me rendo. 
Ta vendo Luanne seu irmão? Ele ta comendo a verdura? (MÃE CONCORDA 
AFIRMATIVAMENTE COM A CABEÇA). 
 
(T87) Pai: Papai do céu fica triste com menino que pega em revólver. 
 
(T88) Mãe: Ele sabe disso. Toma Luisinho. Luisinho/ (COM A COMIDA NA COLHER PRA 
DAR NA BOCA DELE, ENQUANTO ELE VER O DESENHO). 
 
(T89) Pai: Tá vivo (REFERINDO-SE A TOMATE QUE CAIU DO GARFO). A salada de 
Fabiana. 
 
(T90) Mãe: Luisinho. Luisinho. Luisinho.(ELE CONTINUA OLHANDO PARA TV 
ENQUANTO A MÃE ESTÁ COM A COMIDA NA COLHER ESPERANDO QUE ELE 
COMA). 
 
(T91) Pai: Eu vou desligar, viu.  
 
Condição implícita: se não comer, vou desligar a tv. 
Pai e mãe estão novamente como proponente duplo, com o mesmo ponto de vista: Luís deve 
comer. 
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(T92) Luís: Ei! (APONTANDO PRA O MOLHO DE SALADA QUE O PAI HAVIA PEGO). 
 
(T93) Pai: Posso desligar? (REFERINDO-SE Á LUÍS, QUE ESTAVA INTERESSADO EM 
PEGAR O MOLHO DE SALADA). 
 
Pai continua insistindo no seu ponto de vista inicial: deve comer, ratificando os turnos 90,91. 
 
(T94) Mãe: Eu vou botar pra você (O MOLHO). Eu boto. Me dá pai (REFERINDO-SE AO 
MARIDO, ENQUANTO COLOCA O MOLHO DE SALADA NO PRATO DE LUÍS). 
 
(T95) Pai: Eu vou desligar um pouquinho. Viu? 
 
Pai continua insistindo no seu ponto de vista, só que desta vez modaliza (um pouquinho), faz 
uma certa concessão (não vou desligar a tv por um tempo indeterminado, mas só um 
pouquinho), antecipando uma possível resposta negativa do filho. Indica neste turno, o nível 
de negociação entre pais e filho com relação ao tópico em questão: comer x ver vídeo. 
 
(T96) Luís: Não! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito (não desligue a tv), contrário à posição 
alvo (comer e não assistir filme). 
 
(T97) Pai: Até você terminar de comer. 
 
Resposta: Pai significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, continuando a reiterar 
seu ponto de vista com uma nova concessão, modalização: vou desligar a tv só até você 
terminar de comer, você não vai ficar sem assistir seu filme. 
 
(T98) Luís: Nãao, papai! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não quero comer 
com a tv desligada).Não aceita a condição do pai, matem seu ponto de vista. 
 
(T99) Pai: Então coma (MÃE TENTA DAR A COMIDA E ELE TOMA A COLHER DELA 
PRA COMER SÓ. DEPOIS, MÃE PEGA NOVAMENTE A COLHER E ARRUMA A COMIDA 
NO PRATO). 
 
Resposta: Pai significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas não a aceita 
continuando a insistir pra que ele coma. 
 
(T100) Babá: Quer alface Luisinho? Come alface (LUÍS ASSISTE TV). 
 
Novo ponto de vista: comer alface. 
 
(T101) Mãe: Quer alface?  Posso por um pedacinho de alface pra você? 
 
Mãe se alia á babá e reforça seu ponto de vista, insistindo pra que ele coma alface (proponente 
duplo). 
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(T102) Luís: Hum? (VOLTANDO O CORPO E A ATENÇÃO Á MÃE). 
 
(T103) Mãe: Alface, um pedacinho (LUÍS DISCORDA NEGATIVAMENTE COM A 
CABEÇA). Pepino, que? 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de discordar negativamente com a cabeça (não quero 
alface), antecipando uma oposição verbal (T106). 
 
Resposta: Mãe significa o gesto de Luís no turno anterior como oposição e sugere um novo 
legume (pepino), mantendo seu ponto de vista inicial (T100, 101) de que ele deve comer.  
 
(T104) Luís: Pepino? 
 
(T105 ) Mãe: Quer ? (ENQUANTO SERVE O MARIDO DE ALFACE). 
 
Mãe insiste no seu ponto de vista (comer pepino). 
 
(T106) Luís: Quero não (ENQUANTO A MÃE SE SERVE DE PEPINO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, mantendo sua 
posição do T103.  (não quero pepino). 
 
(T107) Mãe: Só um pedacinho? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
tenta modalizar (não precisa comer tudo, só um pedacinho). A resposta da mãe à oposição de 
Luís, permite que se entenda que “quer? posso?”, tem nessa situação, o sentido de “deve 
comer”,“coma”. 
 
(T108) Babá: Tomate nenên (REFERINDO-SE À LUÍS). 
 
Babá introduz um novo ponto de vista: deve comer tomate. 
 
(T109) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando e 
mantendo seu ponto de vista inicial (não quero alface, nem pepino, nem tomate). 
 
(T110) Babá: Tu não gosta de tomate? (ENQUANTO A MÃE CORTA O PEPINO E PÕE NO 
PRATO DELE, SEM QUE ELE VEJA, MISTURANDO O PEPINO NA COMIDA). 
 
Resposta: Babá significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, insistindo no seu 
ponto de vista do T108 (deve comer tomate). 
 
(T111) Mãe: Toma aqui. Toma filhão. Toma mãe (DANDO A COMIDA PRA ELE, 
INCLUINDO O PEPINO CORTADO). Luisinho. Ta comendo ainda? (LUÍS COSPE). O que 
é isso? 
 
Mãe reforça o ponto de vista da babá: deve comer verdura (afirmação). 
 



Capítulo 3 - Análise dos dados 62

Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir a comida com o pepino, antecipando uma conduta 
opositiva gestual (turno seguinte). 
 
Resposta: Mãe significa o ato de cuspir como uma oposição ao seu ponto de vista, 
demandando uma explicação. 
 
(T112) Luís: Quero não (LUÍS EMPURRA O PRATO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, ratificando sua 
conduta opositiva gestual do turno anterior. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de empurrar o prato, reforçando e integrando a conduta 
opositiva verbal. 
 
(T113) Mãe: Por que? Só um pouquinho. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como uma oposição, demandando 
uma explicação, insistindo no seu ponto de vista (comer só um pouquinho, indicando o nível 
de negociação entre ambos). O fato de significar a oposição do filho indica que sentido a mãe 
deu à ação do oponente (Luís), ou seja, legitima o passo 3 da unidade de análise 
(reconhecimento da oposição/ resposta do proponente em relação ao oponente). 
 
(T114) Luís: Não, não. 
 
Conduta opositiva com referente implícito contrário à posição alvo: mantém seu ponto de 
vista. 
 
(T115) Mãe: Não vai, sabe muito bem, ganhar o que, né. Preciso dizer? Que você não vai 
comprar com papai?  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
impondo uma “condição velada” ao filho caso ele não coma (se não comer, não vai 
comprar algo). Com isso, infere-se que ela percebe a fala de Luís no T114 como oposição 
ao ponto de vista dela e reage não aceitando a oposição, insistindo no seu ponto de vista, 
tentando torná-lo mais forte como antes. 
 
(T116) Luís: É. O que é? Chiclete. 
 
Luís explícita essa condição imposta pela mãe no T 115. 
 
(T117) Mãe: Não vai não (REFERINDO-SE AO CHICLETE. LUÍS ABRE A BOCA, COME E 
BEBE O SUCO). Depois toma o suco. 
 
Mãe reforça seu ponto de vista do T115. 
 
(T118) Pai: To acabando. Vou comer a minha balinha sozinho (LUÍS FAZ UMA CARETA 
PRO PAI).  
 
Pai se alia à mãe (proponente), reforçando o T115.  
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Conduta opositiva gestual: (a careta pro pai) antecipa sua conduta opositiva verbal do turno 
seguinte, se opondo ao ponto de vista do pai  (comer bala sozinho). 
 
(T119) Luís: Vai não, vai não, vai não (LUCAS FALA DE BOCA CHEIA). 
 
Conduta opositiva com referente implícito contrário à posição alvo. 
 
(T120) Mãe: Come primeiro, depois fala (LUÍS FICA VENDO A TV POR ALGUNS 
INSTANTES, DEPOIS BEBE O SUCO).  Filhão? Luisinho, Luisinho. (ELE ABRE A BOCA, 
COME E COSPE EM SEQUIDA). O que foi isso? 
 
Conduta opositiva gestual: a ação de Luís de cuspir a comida, indicando rejeição à comida, 
antecipando uma oposição verbal no turno seguinte. 
 
Resposta: Mãe significa o gesto de cuspir a comida como uma oposição, demandando uma 
justificação (o que foi isso?). 
 
(T121) Luís: Você botou muito (BALANÇANDO A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: argumento implícito (eu cuspi, porque você 
botou muita comida). Luís justifica sua oposição, opondo-se ao proponente.  
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente enfatiza sua conduta 
opositiva verbal fazendo parte do ato de se opor. 
 
(T122) Mãe: Só um pouquinho (LUÍS DISCORDA NEGATIVAMENTE COM A CABEÇA, 
ENQUANTO A MÃE TENTA DAR A COMIDA NA COLHER PRA ELE). 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de Luís no turno anterior como oposição que pode ser 
inferida pela presença do modalizador (“só um pouquinho”), marcando o processo de 
negociação em que a mãe aceita a justificativa de Luís (“você botou muito”) como conduta 
opositiva, modificando seu ponto de vista inicial (coma a comida só um pouquinho), sem 
contudo, abandoná-lo totalmente (coma a comida). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de discordar com a cabeça, antecipando a conduta opositiva 
verbal do turno seguinte. 
 
(T123) Luís: Não quero mais não (APONTANDO PARA A COMIDA). 
 
Conduta opositiva expandida via modalização, manifestando a intenção de Luís de manter 
seu ponto de vista inicial (não quero comer mais nem um pouquinho). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de apontar para a comida, enfatizando sua conduta 
opositiva verbal, explicitando-a, integrando o ato de se opor. 
 
(T124) Mãe: Só um pouquinho (MÃE CONTINUA SEGURANDO A COLHER CHEIA DE 
COMIDA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala e o gesto de Luís do turno anterior como oposição. Idem a 
T122 (mãe continua sem aceitar a oposição de Luís, insistindo no seu ponto de vista: comer 
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mais). O ato de continuar segurando a colher pra dar a comida pra ele, fortalece, dar ênfase ao 
seu discurso. 
 
(T125) Luís: Quero não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando T 
123. 
 
(T126) Mãe: Só um pouquinho. 
 
Resposta: Idem aos turnos 122,124. 
(T127) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando e 
mantendo seu ponto de vista. 
 
(T128) Mãe: Não, vai comer. Você tá comendo muito mal, você come isso tudinho/  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, não aceitando-a, 
justificando o próprio ponto de vista (você come direitinho, tudinho, hoje não está comendo, 
ta comendo muito mal). 
 
(T129) Luís: Ta bom, ta bom, eu não vou comer chikete (PÕE A MÃO NA FRENTE DA 
COLHER, SE VIRANDO PRA SAIR DA MESA).  
 
Conduta opositiva expandida via antecipação de oposições: a estrutura do argumento 
apresenta-se expandida. Podemos inferir que há a antecipação de um possível contra-
argumento da mãe, referente ao T 115. Luís havia sido avisado que se não comesse tudo não 
ia comprar chiclete com o pai, daí o fato dele abrir mão do chiclete pra não comer, mantendo 
seu ponto de vista inicial (não comer mais, nem um pouquinho). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o corpo pra sair da mesa e de por a mão na frente 
da colher, reforça sua oposição verbal, indicando sua intenção de não comer mais, seu desejo 
de sair da mesa, do setting refeição, tentando encerrar o almoço e o diálogo / negociação com 
os pais. 
 
(T130) Mãe: Não, sente aí. Terminou de almoçar não.  Oh o papai ainda comendo. (MÃE 
SEGURA O BRAÇO DE LUÍS, TENTANDO IMPEDIR QUE ELE SAIA DA MESA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de Luís no turno anterior como oposição. Mãe contra-
argumenta não aceitando a oposição, justificando, ao mesmo tempo, que reafirma seu ponto 
de vista: almoce, coma. O ato de segurar o braço de Luís, impedindo que ele saía da mesa, 
fortalece seu discurso, explicitando seu ponto de vista. 
 
(T131) Luís: Não, quero não (LUÍS SEGURA A COLHER DA MÃE IMPEDINDO QUE 
ELA LHE DÊ A COMIDA). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando seu 
contra-argumento do T129; 
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Conduta opositiva gestual: o ato de segurar a colher da mãe fortalece sua oposição verbal. 
 
(T132) Mãe: Eu pego um garfo pra você. Senta aí (MÃE TIRA A COLHER DO PRATO DE 
LUÍS). 
 
Resposta: Mãe significa a fala /gesto de Luís no turno anterior como oposição. Não aceita tal 
oposição, através da tentativa de substituir a colher por um garfo, mantendo seu ponto de vista 
(coma), insistindo pra que ele coma (“senta aí”). 
 
(T133) Luís: (  ) procura pra mim ( LUÍS SAÍ DA MESA E PROCURA UM GARFO NO 
BALCÃO DA COZINHA). 
 
(T134) Mãe: Aqui, aqui olha (MÃE MOSTRA UM GARFO PRA ELE). 
 
Afirmação / ponto de vista: comer com um garfo. 
 
(T135) Luís: Aqui esse (PEGANDO UM GARFO DE CIMA DO BALCÃO). 
 
(T136) Mãe: Esse daí caiu no chão. 
 
(T137) Pai: Caiu no chão. 
 
(T138) Luís: Esse garfo é muito grande (REFERINDO-SE AO GARFO QUE A MÃE 
HAVIA MOSTRADO PARA ELE). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (eu não quero 
comer com esse garfo, pois ele é muito grande), referente ao T134. 
 
(T139) Mãe: Esse é pequenininho. Toma Luís (MÃE TENTA DAR A COMIDA PRA ELE, 
ENQUANTO ELE SOBE NA CADEIRA E FICA DE FRENTE PRA TV). Se não comer, não 
vou deixar mais assistir fita não (LUÍS SE VIRA PRA MESA E SENTA NA CADEIRA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, no entanto, contra-
argumenta o ponto de vista do filho: o garfo não é grande, é pequenininho, ao mesmo tempo 
em que mantém seu ponto de vista inicial (“toma Luís”, insistindo pra ele comer e impondo 
condição: se não comer, não assiste a fita). 
 
(T140) Luís: Ah (LUÍS ABRE A BOCA E COME). 
 
Luís cede á condição da mãe e come, encerrando a negociação desse tópico. 
 
(T141) Mãe: Quer mais amor? (REFERINDO-SE AO MARIDO). 
 
(T142) Pai: To satisfeito. 
 
(T143) Mãe: Bora Luisinho, come (CUTUCANDO LUÍS QUE ESTAVA CONCENTRADO 
NA TV). O pai vai ter que desligar a televisão. Pra Luisinho poder comer (LUÍS COSPE A 
COMIDA QUE ESTAVA MASTIGANDO).  
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Ponto de vista: mãe retoma seu argumento do T64: você deve comer, caso contrário o pai vai 
ter que desligar a tv. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de Luís cuspir a comida, indicando oposição, rejeição. 
 
(T144) Babá: Não ta gostoso não? 
 
Resposta: Babá significa o gesto de cuspir a comida de Luís no turno anterior como oposição, 
demandando uma explicação. 
 
(T145) Pai: Ele não quer mais não. 
 
Pai assim como a babá significa o ato de cuspir de Luís como uma oposição, aceitando-a. 
 
(T146) Mãe: Por que você não quer comer? 
 
Resposta / Reconhecimento da oposição: mãe significa o gesto de cuspir, como oposição, 
no entanto, não aceita, demandando uma justificativa e insistindo no seu ponto de vista inicial 
(comer). 
 
(T147) Pai: Ele não quer. 
 
Pai reforça a oposição de Luís, justificando. 
 
(T148) Mãe: Espere amor. Tem que tentar, pra ele comer. Olhe, só a abóbora, aqui oh. 
 
Mãe contra-argumenta o ponto de vista do pai, retomando seu ponto de vista inicial, 
sugerindo algo novo pra ele comer. 
 
(T149) Luís: Não, não/ 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário á posição alvo. 
 
(T150) Mãe: Com feijão. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas mantém seu 
ponto de vista inicial, apenas mudando o foco da comida (de abóbora para feijão). 
 
(T151) Luís: Não (LUÍS PEGA O COPO DE SUCO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando seu 
ponto de vista do turno T149. 
 
(T152) Mãe: Já sabe/ 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, tentando contra-
argumentar, sendo interrompida pelo marido. 
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(T153) Pai: Vamo fazer um trato. Você come mais quatro garfadas e eu deixo você assistir a 
fita, se não vou desligar (LUÍS CHORUMINGA). É. Vai ter que ser assim. Você não se 
alimentou quase nada hoje pela manhã. 
 
Pai reconhece a oposição de Luís no  T151, no entanto,  retoma seu ponto de vista inicial e 
impõe condição, justificando: ou come ou eu desligo a tv. Há uma tentativa explícita de 
negociação, de acordo entre as partes (oponente/proponente). 
 
(T154) Luís: Minha barriga ta doendo (CHORUMINGANDO).  
 
Conduta opositiva expandida via justificação: mantém seu ponto de vista, contrário ao do 
proponente, justificando-o. Ponto de vista implícito, indicando oposição: minha barriga tá 
doendo, por isso não posso comer e concordar com o trato do T153. Há expansão da estrutura 
do argumento. 
 
(T155) Mãe: Por que a barriga ta doendo? 
 
Resposta: mãe significa a fala de Luís como oposição, porém não a aceita, demandando uma 
justificação. 
 
(T156) Luís: Porque eu não quero. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: justifica e reforça sua oposição do T154, 
com um elemento novo, o conectivo “porque”. Expansão da estrutura do argumento onde o 
operador (por que) introduz uma justificativa ou explicação ao enunciado anterior. 
 
(T157) Mãe: Só um pouquinho. Só essa aqui.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição. Mãe não aceita tal 
oposição, mantendo seu ponto de vista inicial, numa nova tentativa de negociação ou acordo. 
 
(T158) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, mantendo a 
oposição (não quero comer; minha barriga tá doendo). 
 
(T159) Mãe: Aqui tem tudo que você gosta. Vem filho. Só um pouquinho. 
 
Resposta: Idem ao T157. 
 
(T160) Pai: Deixa eu desligar pra ver se ele come (PAI SAI DA MESA). 
 
Pai se alia á mãe (proponente duplo) retomando seu ponto de vista do T 153. 
 
(T161) Mãe: Vai desligar, hein. 
 
Mãe explicita e reforça a condição colocada pelo pai no turno anterior (como proponente), 
fortalecendo seu ponto de vista (deve comer, ou não assiste tv). 
 
(T162) Luís: Não papai, eu vou comer (SAI DA CADEIRA). 
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Luís abre mão de seus pontos de vistas iniciais e cede às imposições dos pais, pois quer ver a 
fita de vídeo (aceita a condição: se comer, assiste ao filme). 
 
(T163) Pai: Então come. Se não comer eu vou desligar (LUÍS VOLTA PRA MESA E SENTA 
NA CADEIRA CHORUMINGANDO). 
 
Pai reforça e confirma seu ponto de vista e sua condição. 
 
(T164) Luís: Não, não desliga (CHORUMINGANDO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo: (não desligue a 
tv). 
 
(T165) Pai: Então coma. Oh sua mãe aí. Oh, não vou desligar não. 
 
Pai reforça turno 163. 
 
(T166) Luís: Não, deixe, saí da minha frente (SENTANDO NA CADEIRA, REFERINDO-SE 
AO PAI). 
 
(T167) Mãe: Espere, espere. 
 
(T168) Pai: Então coma. 
 
Idem ao T165 (condição implícita). 
 
(T169) Mãe: Oh o Sherek aí vai, vira pra cá pra você comer. Abre a boquinha (LUÍS COME). 
Só mais um pouquinho, ta bom mãe? 
 
(T170) Luís: Hum, hum. 
 
(T171) Mãe: Comeu filho, já? (LUÍS MASTIGA E BEBE SUCO). De que é esse suco? 
 
(T172) Luís: De abacaxi. Eca! 
 
(T173) Mãe: De abacaxi? Mentira que não é de abacaxi. Toma mais um pouquinho 
(REFERINDO-SE Á COMIDA DANDO NA COLHER PRA LUÍS). Seu pai disse que se não 
comer, vai desligar a televisão (LUÍS BEBE O SUCO). Toma mãe (LUÍS COME VENDO O 
VÍDEO). Luisinho. Luisinho. Luisinho. (ELE ABRE A BOCA E COME, VENDO TV). Mãe? 
Mãe? Mãezinha (LUÍS COME). Bora filho. Vamo comer mais? 
 
Afirmação ou ponto de vista: comer mais, mais um pouquinho. 
 
(T174) Babá: Ei, ei. 
 
(T175) Luís: Sai daqui sua, sua gorda (REFERINDO-SE Á BABÁ). 
 
(T176) Pai: Amor, eu vou me arrumar, viu. Pra ir ver dona Cecília. 
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(T177) Mãe: Eu também vou. 
 
(T178) Pai: Vai? 
 
(T179) Luís: Eu vou também. 
 
(T180) Pai: Não, você não vai não.  Luaninha doente amor, tu vai?  
 
(T181) Mãe: Vou. 
 
(T182) Luís: Eu quero ir com você. Eu vou com você. 
 
(T183) Mãe: Pro hospital?  (NEGANDO COM A CABEÇA). Vou pensar. 
 
(T184) Luís: Posso? 
 
(T185) Mãe: Vou pensar, ta certo? 
 
(T186) Luís: Cadê meu pé? (LUÍS MEXE NO PÉ). 
 
(T187) Mãe: Toma mainha (REFERINDO-SE AO FILHO TENTANDO DAR  A COMIDA). 
 
(T188) Luís: Deixa eu ver meu pé ( LUÍS SAI DA CADEIRA E SENTA NO CHÃO). 
 
(T189) Mãe: Viu já o pé?  Ta na hora de comer agora, vem (LUÍS VOLTA PRA CADEIRA). 
Ta acabando já meu amor, vem (LUÍS COME E COSPE EM SEGUIDA). 
 
Ponto de vista da mãe: vem comer (deve comer). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir a comida, antecipando uma oposição verbal de 
Luís no turno seguinte. 
 
(T190) Luís: Tem muito. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Luís antecipa uma justificativa para um 
possível questionamento ou contra-argumento da mãe. Argumento implícito (cuspi porque 
tem muita comida na colher). 
 
(T191) Mãe: Pouquinho filho.  Pouquinho mãe. Olhe, só um pouquinho.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
flexibilizando seu discurso (pouquinho, só um pouquinho), e mantendo seu ponto de vista. 
 
(T192) Luís: Cebola, gosta (REFERINDO-SE AO PROTAGONISTA DO DESENHO). 
 
(T193) Mãe: Cebola ta vendo. Ele gosta de comer cebola (DANDO A COMIDA PRA ELE, 
QUE COME). Cebola faz bem, deixa o olhinho brilhando. 
 
(T194) Luís: Ele, ele comeu a cebola (LUÍS COSPE A COMIDA). 
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Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir a comida, indicando oposição ao ponto de vista 
da mãe (comer mais um pouquinho), antecipando uma oposição verbal. 
 
(T195) Mãe: Mas, por que ta assim (CUSPINDO)? 
 
Resposta: Mãe significa o ato de cuspir a comida como oposição, mas não a aceita, 
questionando e demandando uma explicação. 
 
(T196) Luís: Não gostei (BALANÇANDO A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Luís justifica sua oposição com ponto de 
vista implícito, contrário ao da posição alvo (nega e diz porque). Expansão da estrutura do 
argumento. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de discordar balançando a cabeça negativamente  enfatiza 
sua oposição verbal. 
 
(T197) Mãe: Não gostou? Só o franguinho então. 
 
Resposta: Mãe significa a fala/gesto de Luís no turno anterior como oposição, mas  não 
aceita a justificativa de Luís, sugerindo um novo alimento, mantendo seu ponto de vista 
inicial (deve comer), negociando. 
 
(T198) Luís: Só o franguinho (LUÍS COME E BEBE O SUCO). 
 
Luís aceita o ponto de vista / sugestão da mãe, incorporando seu discurso, através da 
repetição. 
 
(T199) Mãe: Tem mais franguinho aqui. Eu vou botar o franguinho. Ta uma delícia o 
franguinho que tia Fa fez (LUÍS COME NOVAMENTE). 
 
(T200) Pai: Luaninha vai ficar amor?  
 
(T201) Mãe: Não, ela vai. 
 
(T202) Pai: Mas ela não pode entrar. 
 
(T203) Mãe: Não pode, então não entra (LUÍS SAI DA MESA E FICA OLHANDO PRA 
CÂMARA, SE EXIBINDO). 
 
(T204) Pai: A bolsa dela já ta arrumada, não ta? 
 
(T205) Mãe: Filho senta aqui pra terminar de comer. Já ta acabando. Olha, já comeu bastante 
(LUÍS VOLTA PRA CADEIRA, FICANDO DE JOELHOS). Toma. Filhão. 
 
Ponto de vista / afirmação: terminar de comer. 
 
(T206) Luís: Quero mais não. Não gostei não. 
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Conduta opositiva expandida via justificação: há expansão da estrutura do argumento com 
ponto de vista (“quero mais não”) e justificativa (“não gostei não”) explícito, contrário ao da 
posição alvo. Presença de duas unidades funcionais interligadas sem o uso de conectivos (está 
implícito na sentença). 
 
(T207) Mãe: O franguinho. Só essa. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, mas insiste mais 
uma vez no seu ponto de vista não aceitando a oposição, tentando negociar (só essa colher). 
 
(T208) Luís: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo. (não quero 
franguinho, nem mais essa colherada). 
 
(T209) Mãe: Só essa. Só essa, por favor.  
 
Resposta: idem ao T207. 
 
(T210) Luís: Mamãe/ 
 
(T211) Mãe: Só um pouquinho. 
 
Resposta: Idem á 207/209. 
 
(T212) Luís: Não, não, não, não, e não (BEM ENFÁTICO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, ratificando o 
T208. Sua entonação enfatiza e confirma seu ponto de vista inicial. 
 
(T213) Mãe: Por que não, não, não, não e não? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, questionando e 
demandando uma explicação. 
 
(T214) Luís: Porque eu não gosto. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: justifica T213, ratificando a oposição (nega 
e diz porque). Há expansão de estrutura do argumento. 
 
(T215) Mãe: Ta gostosa a comida. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís no turno anterior como oposição, mas contra-
argumenta T214, justificando. 
 
(T216) Luís: Não, não, não. 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não quero a 
comida). 
 
(T217) Mãe: Toma filho. Só mais um pouquinho. 
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Resposta: não aceita a oposição, insistindo no seu ponto de vista, porém flexibiliza-o (“só 
mais um pouquinho”). 
 
(T218) Luís: Quero não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, reforçando T216 e mantendo seu ponto de 
vista inicial, ignorando a insistência e negociação da mãe. 
 
(T219) Mãe: Quer não? Só essa. Prometo. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Luís do turno anterior como oposição, no entanto, não 
aceita tal oposição, questionando-a (“quer não?”), tentando modalizá-la (“só essa”), fazendo 
um acordo/ promessa. 
 
(T220) Luís: Não (LUÍS SAI DA MESA, PEGA SEU COPO DE SUCO, SAÍ DA SALA). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não quero comer, 
não quero acordo); 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de sair da mesa e da sala, implicando em sair do setting 
refeição, expressando sua intenção de encerrar o almoço / negociação, além de enfatizar a 
oposição verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta vídeo gravação Gabi 

 
 
Data: 04/ 06/ 04 
Idade: 3 anos e 7 meses 
Tempo de duração da sessão: 25 minutos 
Contextualizando o setting refeição: A refeição aconteceu com todas as irmãs (Aline e 
Isabele) junto com a mãe à mesa, pois o almoço chegou mais tarde. Tv ligada na outra sala. 
Gabi não foi hoje pra escola, pois acordou tarde. “O algo estranho” do prato é tomate, cebola 
(legumes) e cenoura (verdura). Gabi está sentada ao lado da irmã mais velha, Isabele, que está 
na frente da outra irmã, Aline, estando a mãe na cabeceira da mesa. 
 
Os sinais e marcadores conversacionais foram os mesmos utilizados na primeira transcrição. 
O negrito é utilizado como ênfase da análise, não sendo marca de transcrição. 
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(T01) Gabi: (  ) eu não gosto não ( AO VER “ALGO ESTRANHO NO PRATO”). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória, através de oposição à própria posição: Gabi 
ao ver “algo estranho”, fora do habitual, está antecipando um contra-argumento, oposição ou 
uma justificativa da mãe (posição contrária a dela própria), ao próprio argumento. Há uma 
expansão do argumento. Essa antecipação de oposição à própria posição, é o ponto central do 
presente trabalho. 
 
 
(T02) Mãe: Tomate, cebola. 

Resposta: Mãe significa a fala da criança no turno anterior como sendo uma oposição à sua 
posição (de que Gabi deve almoçar), mas não a aceita, explicitando o que havia no prato 
(sugerindo que ela coma). 
 
(T03) Gabi: Eu não quero! (GRITANDO).  
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo, reforçando T1. 
 
(T04) Mãe: Por que Gabi? (MÃE E GABI SE SENTAM Á MESA). É gostoso, experimenta. 
 
Resposta: mãe reconhece a oposição, demandando uma explicação e justificando seu ponto 
de vista inicial. 
 
(T05) Gabi: Não quero!!!! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao ponto de vista da mãe, reforça 
ndo T1 e T3. 
 
(T06) Aline: Oh Gabi, tu queres que eu coloque batatinha? . 
 
(T07) Gabi: Não, eu não quero. Não quero. Eu não quero isso aqui não (APONTANDO 
PRO PRATO). Eu não/ (MÃE TIRA A VERDURA DO PRATO). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Criança se opõe, através de justificação de 
seu ponto de vista, contrário ao do proponente, ao mesmo tempo em que explicita seu ponto 
de vista (o dêitico “isso”, explicita o que ela não quer, no caso, a verdura) contrário à posição 
da mãe. Há expansão do argumento. 
 
Resposta: A ação da mãe retirar a verdura do prato, indica que ela significou a fala de Gabi 
como sendo uma oposição ao seu ponto de vista. Nesse turno, a mãe aceita a oposição, 
diferentemente do turno seguinte em que ela vai insistir para que Gabi almoce. 
 
(T08) Mãe: É gostoso Gabi. Toma (MÃE PÕE O PRATO NA FRENTE DELA). 
 
(T09) Gabi: Ainda tem aqui (CATANDO ALGO NO PRATO). 
 
Conduta opositiva verbal com ponto de vista implícito, contrário ao da posição alvo. 
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Conduta opositiva gestual: o ato de catar algo no prato, implicando rejeição, enfatizando a 
oposição verbal, fazendo parte do ato de se opor. 
 
(T10) Mãe: Tem nada. Não tem mais nada. Gabriela, ah eu vou/ 
 
Resposta / reconhecimento da oposição: mãe reconhece a fala / gesto de Gabi no turno 
anterior como oposição, mas não a aceita, contra-argumentando. 
 
(T11) Gabi: Cenoura! (DANDO ALGO PRA MÃE). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (cenoura é 
verdura); 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de tirar a cenoura do prato e dar á mãe, enfatiza a oposição 
verbal, integrando-se ao ato de se opor. 
 
(T12) Mãe: Isso é cenoura? Isso não é cenoura não. O coentro. 

Resposta: mãe significa a fala / gesto de Gabi como oposição, mas não aceita, contra-
argumentando. 
 
(T13) Gabi: Coentro, é? (TIRANDO MAIS DO PRATO). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de tirar o coentro do prato reforça sua oposição verbal do 
turno 11. 
 
(T14) Mãe: É, tá bom. Tá bom. Tá bom. Coma. Comer tudo pra ficar forte (MÃE ARRRUMA 
A COMIDA NO PRATO). 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de Gabi como oposição, aceitando-a, recuando no seu 
ponto de vista (concorda que ela tire o coentro do prato, mas insiste pra que ela almoce, 
justificando). 
 
(T15) Gabi: Deixa, deixa (SEGURANDO A MÃO DA MÃE). Eu não quero isso daqui 
não. (APONTA PRO PRATO). Eu não gosto. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: a criança explicita seu argumento, contrário 
ao do proponente (ponto de vista “eu não quero isso daqui não” e justificativa “eu não 
gosto”), utilizando duas unidades funcionais interligadas, sem o uso de conectivos, negando e 
justificando. Há expansão da estrutura do argumento; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de segurar a mão da mãe; impedindo que ela lhe dê a 
comida, reforça e enfatiza sua oposição verbal, integrando o ato de se opor. 
 
(T16) Mãe: É feijão!  
 
Resposta / reconhecimento da oposição: mãe significa a fala / gesto de Gabi como oposição, 
mas não a aceita, contra-argumentando. 
 
(T17) Gabi: Eu não gosto desse feijão. 
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Conduta opositiva expandida via justificação: constituída por ponto de vista explícito 
contrário ao da mãe e justificativa: nega e diz porque, especificando (contra-argumento a 
T16). 
 
 
(T18) Mãe: Gabi experimenta. É feito amendoim oh, só experimenta, abre a bocona para 
experimentar, vá (GABI SE AFASTA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, insistindo no seu 
ponto de vista. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de se afastar da mãe, pra não comer, reforça sua oposição 
verbal do turno anterior. 
 
(T19) Gabi: Eu não quero esse, esse amendoim! (GRITANDO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário à posição alvo (marca com o 
pronome demonstrativo “esse” seu ponto de vista). 
 
(T20) Mãe: Não é amendoim não, é feijão. Parece amendoim oh. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
contra-argumentando  T19. 
 
(T21) Gabi: Não quero! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não quero feijão / 
amendoim). 
 
(T22) Mãe: Oh meu Deus! (MÃE TIRA O FEIJÃO DO PRATO). Toma, vai come. Assim 
não (GABI PEGA A COMIDA COM A MÃO) coma direitinho. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, recuando diante das 
interlocuções da filha, retirando o feijão, no entanto, mantém seu ponto de vista inicial 
(almoçar). 
 
(T23) Gabi: Esse feijão deixa eu experimentar (GABI PEGA UM MACARRÃO E PÕE NA 
BOCA). 
 
(T24) Mãe: Isso não é feijão, é macarrão. 
 
(T25) Gabi: Quero não (COLOCANDO O MACARRÃO NA MESA). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao da posição alvo (não quero 
macarrão). 
 
(T26) Mãe: Mainha vai dar. 

 
Resposta: Mãe significa fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas insiste no seu 
ponto de vista. 
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(T27) Gabi: Eu não vou almoçar não. 
 
Conduta opositiva expandida via antecipação de oposição à própria posição: constituída 
por ponto de vista explícito, contrário ao da mãe e contra-argumento a qualquer argumento 
que a mãe possa vir a dar. A fala de Gabi responde, antecipadamente,à objeção da mãe, 
descartando possível contra-argumento. Resposta de que não quer a situação, de forma 
nenhuma, reforçando os T19,21,25. Há expansão do argumento. 
 
(T28) Mãe: Não, tem que comer (GABI BEBE O SUCO). Epa, tá bom (REFERINDO-SE AO 
SUCO). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição e contra-argumenta. 
 
(T29) Gabi: Eu não vejo nada (SE LEVANTANDO DA CADEIRA PRA VER A TV). 
 
(T30) Mãe: Vá mais pra lá Line (IRMÃ DE GABI). Só um golinho (DE SUCO). Line, Gabi 
hoje nem foi pra escola porque dormiu muito (GABI COSPE NO PRATO). Epa, ei, não faça 
isso. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir no prato indicando oposição. Isso pode ser 
inferido pela reação da mão ao ato de Gabi. 
 
Resposta: Mãe significa o ato de Gabi cuspir como uma oposição, demandando uma 
explicação, não aceitando, justificando sua posição no T32. 
 
(T31) Gabi: (   ) 
 
(T32) Mãe: Você comeu agorinha que mainha botou/ 
 
(T33) Gabi: MAS EU NÃO QUERO! (GRITANDO, REFERINDO-SE AO MACARRÃO). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: constituída por ponto de vista implícito, 
contrário ao da mãe, com contra-argumento ao T32 (operador mas), mantém/ reforça seu 
ponto de vista inicial. 
 
(T34) Mãe: Mainha botou pra você comer, ah.  
 
Resposta: Mãe contra-argumenta, justificando, não aceitando a oposição. 
 
(T35) Gabi: Eu vi (RIR).  
 
(T36) Mãe: A macarronada do shopping. 

(T37) Gabi: MAS EU NÃO QUERO! 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: idem a T33, ratificando sua posição, seu 
pnto de vista, contrário ao do proponente. 
(T38) Mãe: Tá certo, tá aqui não. Aí não tem não (MÃE DÁ A COMIDA PRA ELA). Tu 
ouviu ele (DESENHO) falando que tem que comer pra crescer? (GABI TENTA CUSPIR DE 
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NOVO). Epa, não faça isso (MÃE COLOCA A MÃO NA BOCA DELA QUE COSPE). 
Gabriela! Coisa feia, eu nem vou mais ligar pra ela não, ela vai virar bebê.(GABI BEBE O 
SUCO). Ela vai virar bebezinha. Ela vai virar bebezinha (MÃE TOMA O SUCO DELA). Guga 
vai virar bem grandão, bem fortão, os meninos da escola dela também, aí ela vai ficar 
fraquinha. Vai comer a comidinha assim mesmo, cuspida.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como opositiva, recuando a princípio 
no seu ponto de vista inicial, para depois voltar a insistir nele, justificando sua posição. 
Também significa o ato de cuspir como uma oposição, não aceitando-a . 
 
Conduta opositiva gestual: Gabi cospe, expressando através do gesto ponto de vista 
contrário ao da mãe. 
 
(T39) Gabi: Eu quero comer só isso.(APONTANDO PRO PRATO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: seu ponto de vista é claro, contrário ao do 
proponente. (o dêitico isso, equivale á comida que ela gosta de comer). 
 
(T40) Mãe: Mas não pode comer só isso. Só isso não adianta no almoço não. Tem que ser o 
almoçinho todo. 
 
Resposta / reconhecimento da oposição: Mãe contra-argumenta T39, significando a fala de 
Gabi no turno anterior como oposição, não aceitando- a oposição. 
 
(T41) Gabi: Mas você colocou uma coisa que eu não gosto! (BALANÇANDO 
NEGATIVAMENTE A CABEÇA). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: contra-argumenta T 40 (“mas”...), 
justificando seu ponto de vista, contrário ao da mãe (eu não gosto, como eu poderia comer?). 
Nega e justifica sua oposição. Há uma expansão da estrutura do argumento; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar negativamente a cabeça reforçando seu contra-
argumento, integrando-se ao ato de se opor. 
 
(T42) Mãe: Não coloquei.  
 
Resposta: Mãe contra-argumenta T41, não aceitando a oposição. 
 
(T43) Aline: Quer batatinha, que Gabi? 
 
(T44) Mãe: Quer não. Não quer não. 
 
(T45) Gabi: Quero batatinha. 
 
(T46) Aline: Com batatinha. Botar a batatinha aí , você come ?/ 
 
(T47) Mãe: Bora, abre a boca. Um, dois, três, bora (GABI RIR). Gabriela, isso aqui é o que 
você gosta, olha aqui, olha, creminho de galinha. Eu tirei isso aqui oh, pronto. Bora (MÃE DÁ 
A COMIDA NA BOCA DELA). Olha, come, viu. Come (GABI COME). 
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Ponto de vista: comer o creme de galinha. 
 
(T48) Gabi: Eu vou vomitar (COM A BOCA CHEIA). 
 
Conduta opositiva expandida via antecipação de oposição à própria posição: antecipa 
uma objeção ao seu ponto de vista, contra-argumentando, descartando possível contra-
argumento.  
 
(T49) Mãe: Vai? Pois, eu vou botar a sandalinha aqui na minha mão, viu. Coma, coma. 
(GABI RIR). Gabriela eu não tou achando graça nenhuma. Me dê a sandália ali Aline (ALINE 
VAI BUSCAR). Pega a sandália Aline, pra mim. Pega a sandália visse Aline, me dá logo uma 
sandália bem grande/ 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como uma oposição, mas não a 
aceita, impondo condições implícitas para que ela coma, voltando a insistir no seu ponto de 
vista inicial (implícito se/então: negocia-se uma premissa e afirma-se uma conseqüência, se 
vomitar, apanha). 
 
(T50) Gabi: Eu tô comendo! 
 
(T51) Mãe: Eu não tou achando graça. 
 
(T52) Gabi: Tou comendo! 
 
(T53) Aline: Essa daqui dói que só. 
 
(T54) Mãe: Dói, pronto é ótima/ (GABI COMEÇA A CHORAR AO VER A SANDÁLIA). 
Pronto, tá aqui (MÃE PÕE A SANDÁLIA JUNTO DELA). 
 
(T55) Aline: Oh, a cara dela. 
 
(T56) Gabi: Eu não quero! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo. 
 
(T57) Mãe: Toma (DANDO O SUCO PRA GABI). Um golinho pra comer o resto da 
comidinha. Pra crescer. 
 
Ponto de vista: comer o resto da comida pra crescer. 
 
(T58) Gabi: Não, mas minha barriga já ta cheia. (CHORUMINGANDO). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Contra-argumenta o ponto de vista da mãe, 
justificando (eu não vou comer, pois minha barriga já ta cheia). Há uma expansão e um 
refinamento (qualitativamente melhor) na estrutura do argumento. 
 
(T59) Mãe: Tá? Tá não, tá cheia não, que você queria mais lanchinho, e eu não dei. Tá bom 
(PEGANDO O SUCO), tá cheia de guaraná, de, de, de suco (GABI ABRE A BOCA E COME, 
A MÃE DANDO A COMIDA).Coma. 
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Resposta: Mãe significa a fala de Gabi noturno anterior como oposição; contra-argumenta 
T58, não aceitando a oposição. 
 
(T60) Gabi: Mainha, minha barriga dói muito.  
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Contra-argumenta reforçando seu ponto de 
vista do T58, justificando (minha barriga dói muito/ tá cheia de comida, por isso não posso 
comer). 
 
(T61) Mãe: Dói? Depois passa. É bom que ela fica bem cheia, aí não come besteira. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, contra-
argumentando. 
 
(T62) Gabi: Eu quero um golinho (PEGANDO O SUCO). 
 
(T63) Mãe: Um golinho, só.  
 
(T64) Gabi: Mãe ta tudo (MUITA COMIDA), mainha, assim eu vou vomitar (VENDO A 
COLHER CHEIA). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: justifica seu ponto de vista, contrário ao da 
mãe: se eu comer tudo, eu vou vomitar e o uso de inferência implícita: se / então (afirma uma 
premissa e gera uma conseqüência). Expansão da estrutura do argumento. 
 
(T65) Mãe: Não, tem pouco. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição.Contra-argumenta, 
não aceitando a oposição. 
 
(T66) Gabi: Pouquinho. 
 
(T67) Mãe: Tem pouquinho. (TIRA UM POUCO DE COMIDA E DÁ NA BOCA DELA). Eita 
tá soltando pipa (REFERINDO-SE AO DESENHO), igual tu soltou com painho, lembra? 
 
(T68) Gabi: Pipa? 
 
(T69) Mãe: Pipa aquilo, que tava voando ali, lá em cima. Lembra? 
 
(T70) Gabi: Mainha, minha barriga dó {...} minha {...} dói muito. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário à posição alvo, reforçando a sua 
posição de não querer comer mais. 
 
(T71) Mãe: Mas vai passar, viu (MÃE DÁ A COMIDA PRA GABI QUE VIRA O ROSTO 
PRA NÃO COMER)/ 
Resposta: Mãe não aceita a oposição, contra-argumentando  T70, dando a comida pra ela, 
insistindo no seu ponto de vista (Gabi deve almoçar). 
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Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto pra não comer, antecipando uma oposição 
verbal no turno seguinte. 
 
(T72) Gabi: Vai nãao (VIRANDO O ROSTO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não vai passar a 
dor na barriga; só passa se eu não comer mais). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto pra mãe, enfatizando a oposição verbal. 
 
(T73) Mãe: Vai, se você não comer, aí não, aí é que vai doer. Bora, mais um pouquinho 
(GABI VIRA O ROSTO). Só mais três (COLHERADAS). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, contra-
argumentando e propondo um acordo (só mais três colheradas), explicitando um novo ponto 
de vista: comer só mais três colheradas. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto, demonstrando sua oposição ao ponto de 
vista da mãe. 
 
(T74) Gabi: Só esse? (RINDO) 
 
Conduta opositiva via modalização: modifica a resposta da mãe, visando com que ela aceite 
seu ponto de vista. O modalizador vai expressar a intenção / atitude do interlocutor diante do 
enunciado que produz (de três, tenta negociar para uma colherada). 
 
(T75) Mãe: É.  
 
(T76) Gabi: Tem verdura? 
 
(T77) Mãe: Tem não. 
 
(T78) Gabi: Tem sim. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente (tem verdura 
sim e eu não quero comer). 
 
(T79) Mãe: Tem verdura não.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como uma oposição, contra-
argumentando T78, ao mesmo tempo em que reafirma sua posição em T77. 
 
(T80) Gabi: Tá vendo, tem (MÃE TIRA UM POUCO DE COMIDA DA COLHER). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: contra-argumenta mantendo seu ponto de 
vista inicial (tem verdura sim, utilizando a expressão “tá vendo” para confirmar a própria 
posição, contrária à da mãe). 
(T81) Mãe: Olha aqui que não tem. 
 
Resposta: Mãe significa a oposição, mas não a aceita. 
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(T82) Gabi: Deixa eu ver ( GABI CHEGA PERTO E CHEIRA A COLHER). E ECA!  
 
Conduta opositiva gestual: O ato de cheirar a colher, indica rejeição ao ponto de vista / 
afirmação da mãe no turno anterior. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, expresso pela palavra “eca”, indicando 
oposição à posição da mãe. 
  
(T83) Mãe: Não tem nada de eca aqui, bora (LEVANDO A COLHER ATÉ A BOCA DE 
GABI) toma, vá um pouquinho só/ (GABI VIRA O ROSTO PRA NÃO COMER). 
 
Resposta: Mãe flexibiliza a oposição de Gabi no turno anterior (operador argumentativo: um 
pouquinho só), insistindo no seu ponto de vista, não aceitando a oposição. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto, antecipando uma oposição verbal no turno 
seguinte. 
 
(T84) Gabi: Não, não/ 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (não quero nem 
um pouquinho), ratificando sua posição inicial. 
 
(T85) Bele: Se lembre da sandália que tá no colo de mainha, viu. 
 
Resposta: Irmã significa a fala de Gabi como oposição, se aliando / confirmando o ponto de 
vista da mãe. 
(T86) Aline: É, a sandália (GABI CHURUMINGA). 
 
Idem ao T85. 
 
(T87) Gabi: Mainha eu to presa de/ (GABI SE ABAIXOU E FICOU PRESA NO BURACO 
DA CADEIRA). 
 
(T88) Mãe: Você vai cair!  
 
(T89) Gabi: Ah, ah, a minha (   ) dói. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: retoma o argumento usado em turnos 
anteriores (minha barriga dói), confirmando sua posição, contrária à da mãe. 
 
(T90) Mãe: É, fique direito. Você/  
 
(T91) Gabi: É mainha, eu vou subir de novo (AS IRMÃS RIEM). 
 
(T92) Mãe: Suba. 
 
(T93) Gabi: De novo. Eu vou subir aqui. Consegui (GABI PASSA PELO BURACO DA 
CADEIRA). 
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(T94) Mãe: Solte o suco, deixe o suco aqui (MÃE TOMA O SUCO DA MÃO DELA E PÕE 
NA MESA). 
 
(T95) Gabi: Ai que susto! (GABI SENTA NA CADEIRA, IRMÃ RIR). Hum/ 
 
(T96) Mãe: Bora/ (LEVANDO A COLHER NA BOCA DE GABI). 
 
(T97) Gabi: Eu to com frio! 
 
(T98) Mãe: Não, a senhora tá com calor.(GABI VIRA O ROSTO VÁRIAS VEZES PRA 
NÃO COMER). Peraí. Cadê a sandália? 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto várias vezes pra não comer, indicando 
oposição ao ponto de vista da mãe. 
 
Resposta: mãe significa o gesto de virar o rosto como oposição, não aceitando e insistindo no 
seu ponto de vista. 
 
(T99) Aline: Tá aí, junto de tu.  
 
(T100) Gabi: Pêra mainha deixa, deixa eu pegar aqui (PEGANDO A COLHER DA MÃO DA 
MÃE). 
 
(T101) Mãe: Sim, então coma sozinha. 
 
(T102) Gabi: Deixa eu pegar mais ainda (MEXENDO COM A COLHER NO PRATO PRA 
COMER DEPOIS). 
 
(T103) Mãe: Deixa eu ver se tá ficando forte ( MÃE PEGA NO BRAÇO DE 
GABI,ENQUANTO ELA MASTIGA). Tá não. O, Oh, Gabriela pare (GABI COSPE NO 
PRATO). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir, antecipando uma oposição verbal do turno 
seguinte. 
 
(T104) Gabi: Vomitei (PEGA A COLHER, MEXENDO NO PRATO). Mãe eu não quero 
botar tudo. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: justifica sua oposição, mantendo seu ponto 
de vista, contrário ao do proponente. 
 
(T105) Mãe: Olhe aqui, tome (MÃE BOTA A COMIDA NA COLHER). 
 
Resposta: Mãe significa a oposição, mantendo seu ponto de vista (comer a comida). 
 
(T106) Gabi: Mãe, minha barriga dói (COLOCANDO A MÃO NA BARRIGA). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: Contra-argumenta T105, utilizando 
argumentos utilizados em turnos anteriores, enfatizando sua conduta verbal, através do gesto 
de colocar a mão na barriga, demarcando o que disse. 
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Conduta opositiva gestual: O ato de colocar a mão na barriga, enfatizando sua oposição 
verbal. 
 
(T107) Mãe: Tome. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como oposição, mas mantém seu 
ponto de vista, não aceitando-a. 
 
(T108) Gabi: Minha barriga dói muito mãe. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: contra-argumenta T107, justificando, com 
ponto de vista implícito, contrário ao da mãe, reforçando T106. 
 
(T109) Mãe: Só mais um pouquinho, pra ficar forte. Vá. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como oposição, mas não a aceita 
flexibilizando seu ponto de vista, justificando, tentando negociar com Gabi (comer só mais 
um pouquinho). 
 
(T110) Gabi: Só esse? (APONTANDO O INDICADOR). 
 
Certifica-se do acordado com a mãe (só esse). 
 
(T111) Mãe: Só (BALANÇANDO A CABEÇA AFIRMATIVAMENTE, ENQUANTO GABI 
COMIA). 
 
(T112) Gabi: Posso sair mãe?(DESCENDO DA CADEIRA E PEGANDO O SUCO NA 
MESA). 
 
(T113) Mãe: Não comeu nada. 
 
Contra-argumenta T112. 
 
(T114) Gabi: Comeu, eu {...}não to com fome. Hein, mainha. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação / antecipação de oposição: contra-argumenta 
justificando, ao mesmo tempo em que antecipa a possibilidade da mãe voltar com esse 
argumento, (ela volta no turno seguinte), mantendo seu ponto de vista e antecipando uma 
objeção da mãe. 
  
(T115) Mãe: Você disse que tava com fome. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como oposição, retomando o 
argumento antecipado por Gabi, contra-argumentando, não aceitando sua oposição. 
 
(T116) Bele: Mainha o pessoal do colégio/ 
 
(T117) Gabi: Vai mainha, deixa eu sair. (GABI NEGOCIA COM A MÃE SUA SAÍDA DA 
MESA E O FIM DO SEU ALMOÇO). 
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(T118) Mãe: Só mais um (APONTANDO O INDICADOR. GABI FAZ CARETA 
RESMUNGANDO). Só mais um e acabou. Só mais um.(GESTICULANDO COM AS 
MÃOS).  
 
Mãe reforça seu ponto de vista do T109; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de fazer careta, resmungando diante da proposta da mãe, 
antecipando uma oposição verbal do T121. 
 
(T119) Gabi: Só dois? (APONTANDO OS DOIS DEDOS). 
 
(T120) Mãe: Só. 
 
(T121) Gabi: Eu vou vomitar. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (se comer mais eu 
vomito). 
 
(T122) Mãe: Vai, não. 
 
Resposta: Mãe contra-argumenta, significando a fala anterior como oposição, mas não a 
aceita. 
 
(T123) Bele: Ei, escuta mainha. Não tem aquele celular tijolão? Aí, o menino pra zoar, ei tio, 
vem cá, uma foto, uma foto, esse celular tira foto/ 
 
(T124) Gabi: Pronto (BEM BAIXINHO). 
 
(T125) Mãe: Não, foi bem pouquinho. 
 
(T126) Bele: Mainha, daqui a pouco Gilson vai e tira o tijolão. Bora, bora tio, nesse? É, nesse 
mesmo, tira foto, tecnologia avançadíssima (GABI MEXE A COLHER NO PRATO, E 
DEPOIS COME). Ele jurava que tinha tirado a foto, um tijolão deste tamanho não sei onde 
eles acharam o tijolão. 
 
(T127) Aline: O celular de Renato é esse, funciona e tudo. 
 
(T128) Gabi: Pronto? (BEM BAIXINHO PERGUNTANDO A MÃE). 
 
(T129) Mãe: Deixa eu ver se tá forte (GABI FAZ UM GESTO DE FORÇA COM O BRAÇO). 
 
(T130) Aline: O dela é desse. 
 
(T131) Bele: Era grosso assim, grosso, era assim o celular. 
 
(T132) Gabi: Hein? (ESPERANDO A APROVAÇÃO DA MÃE). 
 
(T133) Aline: O dele é deste tamanho e a grossura é assim, aí tem que ir com o carregador, 
igual o do Vésper. 
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(T134) Mãe: Não ta forte não, visse (MÃE BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Tu tá 
fraquinha (GABI RI AINDA MOSTRANDO O BRAÇO PRA MÃE). Olha, (APONTANDO 
PARA AS IRMÃS) Lili comeu todinho, Belinha comeu todinho oh, por isso que elas estão 
crescendo ficando grandona e tu não cresce, visse. Tu não quer ficar grandona não é? Hein? 
 
(T135) Gabi: Cadê, a minha bolsinha? (PEGA A BOLSA QUE A MÃE TAVA SEGURANDO 
E O SUCO, SAINDO DA CADEIRA). Vai mainha, deixa eu sair, deixa, eu sair (GABI 
PEDE PERMISSÃO PRA SAIR DA MESA E ENCERRAR O ALMOÇO, JÁ QUE A MÃE 
ESTAVA COM A SANDÁLIA NO COLO). 
 
(T136) Mãe: Coma mais, só um pouquinho (GABI SENTA NA CADEIRA) o que você gosta. 
 
Ponto de vista: comer só mais um pouquinho gosta ou está habituada a comer (flexibilizado). 
 
(T137) Gabi: Ô mainha/ 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito (eu não quero comer mais). 
 
(T138) Mãe: O que você gosta. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição,mas não a aceita, 
insistindo no seu ponto de vista do T137. 
 
(T139) Gabi: Você disse só duas. Você disse só duas (APONTANDO COM OS DEDOS). 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: contra-argumenta, justificando, relembrando 
o acordo negociado, com ponto de vista implícito, contrário ao da mãe, enfatizando com o 
gesto de apontar os dois dedos. 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de apontar os dois dedos enfatiza e reforça a oposição 
verbal, fazendo parte do ato de se opor. 
 
(T140) Mãe: Só o que você gosta, você come. 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de Gabi no turno anterior como oposição, insistindo no 
seu ponto de vista (comer só o que gosta). 
 
(T141) Gabi: Não quero (SAÍ DA CADEIRA). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao da mãe (não quero comer 
mais nem o que eu gosto). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de sair da cadeira, expressando seu desejo de encerrar o 
almoço / sair do setting refeição, ratificando sua oposição verbal. 
 
(T142) Mãe: Só o que você gosta. Vá. 
 
Resposta: idem ao T 140. 
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(T143) Gabi: Oh, mainha d/ (GABI BEBE O SUCO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: “deixa eu sair”, indica seu ponto de vista 
contrário ao da posição da mãe. 
 
(T144) Mãe: Só o que você gosta Gabi, vá. Oh, a galinha, o cremezinho da galinha que você 
gosta. 
 
Resposta: Mãe mantém seu ponto de vista anterior, significando a fala de Gabi do turno 
anterior como oposição. 
 
(T145) Gabi: Eu quero só a galinha.  
 
Conduta opositiva expandida via modalização: Gabi recua no seu ponto de vista, (não 
comer mais / comer só a galinha) flexibilizando-o, diante da insistência da mãe. 
 
(T146) Mãe: Tá. (GABI COME). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi como oposição, dessa vez aceitando-a. 
 
(T147) Gabi: Pronto. Só isso (SAINDO DA MESA). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de sair da mesa, expressando o desejo de encerrar o 
almoço, reforçando o que disse no T145. 
 
 
(T148) Mãe: Não, mais tem mais oh. 
 
Resposta: Mãe não aceita a oposição, contra-argumentando. 
 
(T149)Gabi: Mas eu não to com fome! 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: contra-argumenta T148, justificando. Há 
expansão do argumento. 
 
(T150) Mãe: Só essa. Só mais essa. Só essa e acabou. Acabou, acabou, acabou. 
 
Resposta: Mãe não aceita a oposição, insistindo no seu ponto de vista. 
 
(T151) Gabi: Só essa? 
 
Certifica-se da proposta da mãe do turno anterior. 
 
(T152) Mãe: Só. Pronto. (MÃE DÁ A COMIDA NA BOCA DELA, QUE SAI DA MESA). 
Tchau (MÃE ACENA COM A SANDÁLIA NA MÃO E GABI RIR).Ei, o suco (GABI VAI PRO 
QUARTO E BEBE O RESTO DO SUCO).  
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Terceira vídeo- gravação July 

Dia: 01/04/04 

Idade: 2 anos e  7 meses 
Tempo de duração da sessão: 30 minutos 
Contextualizando o setting refeição: A gravação foi iniciada quando a criança se sentou à 
mesa, enquanto a mãe fazia o seu prato, colocando torta de galinha que é o “algo estranho” 
que será oferecido pra ela comer, visando a emergência de condutas opositivas. Pai senta à 
mesa em seguida, ao lado da filha. Mãe só almoça depois de dar o almoço pra July. A babá 
transita pela sala e interage na gravação. O final da gravação coincidiu com o final da 
refeição, quando July deixa de comer, pedindo água. Essa sessão foi a que teve uma maior 
integração / diálogo com os pais, contendo todas as categorias explicitadas no capítulo 
metodológico, sendo analisado o protocolo na sua totalidade. 
 
Os sinais utilizados na transcrição foram os mesmos utilizados nas outras vídeo –gravações, 
extraídos de Koch (2000) e Marcuschi (1999). O negrito utilizado não é marcador de 
transcrição, sendo ênfase da análise. 
 
 
 
(T1) Mãe: July vai comer hoje? Tudo, tudo? (COLOCANDO O PRATO NA FRENTE DE 
JULY). 
 
Ponto de vista: comer o almoço todo. 
 
(T2) July: É milhinho (APONTA PARA O PRATO). 
 
(T3) Mãe: Tu gosta de milhinho? Gosta? 
 
(T4) July: É “torpa”? É tor/ 
 
(T5) Mãe: É o quê? É torta. 
 
(T6) July: Torta. 
 
(T7) Mãe: É tortinha. Tu gosta de tortinha de cocó? (TORTINHA DE GALINHA). 
 
(T8) July: Tira daqui (DO PRATO). Eu não quero não. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: constituída por ponto de vista implícito, 
contrário à posição alvo e justificativa. Há aumento da estrutura do argumento, sem o uso de 
conectivos. 
 
(T9) Mãe: Não, oh é torta ta vendo? (MÃE APONTA PRO PRATO). Milho, tem milho no 
arroz. Oh,é só milho. Não tem mais nada aqui (MÃE TENTA DAR A COMIDA NA BOCA 
DA CRIANÇA QUE VIRA O ROSTO). 
 
Resposta: Mãe significa a fala da criança do turno anterior como oposição, mas não a aceita, 
contra-argumentando e insistindo no seu ponto de vista inicial (comer torta). 
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Conduta opositiva gestual: O ato da criança virar o rosto, enfatizando uma oposição verbal 
no turno seguinte. 
 
(T10) July: Milho não (VIRANDO O ROSTO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário à posição alvo; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto pra não comer o milho, 

reforçando sua oposição verbal, tornando-se parte do ato de se opor. 

 
(T11) Mãe: Só milho, não tem mais nada aqui. Tu não quer milho não? 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de July do turno anterior como oposição, mas não a 
aceita, insistindo no seu ponto de vista. 
 
(T12) July: Quero torta. Não, com arroz não (ENQUANTO A MÃE ESFRIA A COMIDA 
NA COLHER). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, se opondo ao ponto de vista do proponente. 
 
(T13) Mãe: Não tem arroz aqui não. É torta. (MÃE DÁ A COMIDA NA BOCA DELA QUE 
COME). Gostoso? Ta muito gostoso esse almoço, muito? (ELA BALANÇA A CABEÇA 
AFIRMATIVAMENTE E COME). Delícia mãe. Me conta o que tu fez no colégio hoje filha. 
Tu brincou? 
 
Resposta: Mãe significa a fala do turno anterior como oposição, contra-argumentando e 
insistindo no seu ponto de vista. 
 
(T14) July: Não fez nada (BALANÇANDO A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
(T15) Mãe: Não fez nada? Como é que vai pro colégio sem fazer nada? Tu não aprendeu 
nada? (JULY BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Por que? 
 
Pedido de justificativa da mãe. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente, enfatizando a 
oposição verbal no turnoT14 e antecipando uma reação circular no turno seguinte. 
 
(T16) July: Porque não. 
 
Reação circular: a criança reafirma a negativa, repetindo o enunciado do interlocutor, 
respondendo com nova recusa ao pedido de justificativa da mãe. 
 
(T17) Pai: Conta pra mamãe July. 
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(T18) Mãe: Ah filha, tu não fez nada? Que bobagem. Não aprendeu o a (VOGAL A) não? 
Nem o hum? (JULY BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Ah meu Deus, essa 
menina não aprende nada. Será que essa menina é boba? É boba? 
 
(T19) July: É. 
 
(T20) Mãe: É boba? Você não é boba, você é sabida. Ta entendendo? Mastiga a comidinha 
toda. 
 
(T21) Pai: Oh July, o pratão de papai.  
 
(T22) Mãe: Olha o pratão do papai. Vixe que montanha. Não é que montanha? 
 
(T23) July: Olha aqui que pratão (APONTANDO PARA O PRATO DELA). 
 
(T24) Pai: Eita, tu vai comer tudinho, não vai? Essas comidas gostosas. 
 
(T25) July: Tu vai comer o quê? 
 
(T26) Mãe: Torta. Me conta uma coisa. Conta pro papai o que você fez no colégio. Me conta 
qual foi a bobagem que mamãe conversou contigo. 
 
(T27) July: (  ) ( JULY FALA DE BOCA CHEIA). 
 
(T28) Mãe: Almoce, depois você me conta. 
 
(T29) July: É milhinho (OLHANDO PRO PRATO). 
 
(T30) Pai: Cada comida diferente. 
 
(T31) July: É milhinho. 
 
(T31) Pai: Vou engordar desse jeito. Mais do que estou. 
 
(T32) Mãe: Oh vai engordar...(REFERINDO-SE AO MARIDO). Eita saladinha (A BABÁ 
TROUXE A SALADA PRA MESA). 
 
Ponto de vista implícito: comer salada. 
 
(T33) July: Quero não. (BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Não gosto/. 
 
Conduta opositiva expandida via antecipação de oposição à própria posição / 
Justificação. Antes de lhe oferecerem a salada, July antecipa uma objeção, justificando, 
descartando possível contra-argumento. Tal possibilidade é o foco central do presente estudo. 
Presença de argumento explícito (ponto de vista + justificativa).Há expansão da estrutura do 
argumento sem o uso de conectivos. 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de balançar a cabeça negativamente, enfatizando sua 
oposição verbal. 
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(T34) Mãe: Quer não? Vamo botar uma saladinha? 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de July do turno anterior como oposição, porém insiste 
no seu ponto de vista (comer salada), não aceita a oposição. 
 
(T35) July: Não. 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. (não quero 
salada). 
 
(T36) Mãe: Olha como é bonita. Não é bonita?  (ELA BALANÇA A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE). É não? Tu não acha bonita não? Que cor é essa? Qual a cor? Que cor é 
essa da tomate? 
 
Resposta: Mãe significa o “não” do turno anterior como uma oposição, contra-argumentando. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente, expressando 
discordância do ponto de vista da mãe, mantendo o próprio (não é bonita; não quero comer 
salada). 
 
(T37) July: Vermelho. 
 
(T38) Mãe: E que cor é essa? Isso aqui é o quê? Que cor é essa? (APONTA PARA A 
ALFACE). 
 
(T39) July: É vermelho. 
 
(T40) Mãe: É verde sabidona. Vamo comer (MÃE DÁ A COMIDA E ELA COME). 
 
(T41) July: Eu vou pro parquinho (OLHANDO PRA CÂMARA). Tem maruim não. 
(BALANÇANDO A CABEÇA NEGATIVAMENTE. ELA TEM ALERGIA A PICADA DE 
INSENTO E USA SEMPRE REPELENTE).  
 
Conduta opositiva expandida com antecipação de oposição à própria posição: July 
antecipa uma objeção (tem maruim não) ou contra-argumento à própria posição (vou pro 
parquinho), que poderia ser levantado pelo proponente (mãe ou pai: não vai porque tem 
maruim). A fala de July responde, antecipadamente à objeção da mãe, descartando possível 
contra-argumento. Esse enunciado explicita o foco central do estudo que é justamente essa 
possibilidade de antecipar posições contrárias à própria posição. Podemos definir uma 
conduta expandida antecipatória de oposição, como aquela situação em que a criança nega 
algo antecipadamente, que ninguém havia afirmado antes. 
 
(T42) Mãe: Tu vai pra onde? 
 
(T43) Pai: Pro parquinho. 
 
(T44) Mãe: Pro parquinho. Tem amendoim não. 
 
(T45) Pai: Parquinho. 
 
(T46) Mãe: Tem não no parquinho, tem amendoim não? 
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(T47) Pai: Maruim menina. 
 
(T48) Mãe: Maruim. 
 
(T49) July: Tem maruim não.  
Reafirma seu ponto de vista em T41. 
 
(T50) Mãe: Tem não. Quem foi que te disse que não tem maruim? 
 
Pedido de justificativa. 
 
(T51) July: Porque não tem maruim.  
 
Reação circular: Reafirma a negativa. 
 
(T52) Mãe: Porque não tem, quem foi que te disse que não tem? Hein? Tu usa repelente? 
 
(T53) July: Uso. 
 
(T54) Mãe: E tu precisa usar no parquinho, repelente? (JULY BALANÇA A CABEÇA 
AFIRMATIVAMENTE). Porquê? 
 
(T55) July: Porque eu coloquei na minha bolsa, do colégio. 
 
(T56) Mãe: Porque tu trouxe, tu não usou lá no colégio não ? 
 
(T57) July: Usei não. 
 
(T58) Mãe: Por que? 
 
Pedido de justificativa. 
 
(T59) July: Porque não. 
 
Reação circular (reafirma a negativa do T58). 
 
(T60) Mãe: Por que não? 
 
Novo pedido de justificativa. 
 
(T61) July: Porque não. Botou repelente na, quando tava coçando.  
 
Reação circular: porque não. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação: justifica seu ponto de vista, sem o uso de 
conectivos (só usei repelente quando tava coçando). 
 
(T62) Mãe: Ah, botou só quando tava coçando, né?  
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Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, aceitando sua 
justificativa. 
 
(T63) Pai: Gostoso, não ta filha? 
 
(T64) Mãe: Delícia né? (JULY BALANÇA A CABEÇA AFIRMATIVAMENTE). 
 
(T65) Pai: Vai comer tudinho? 
 
(T66) Mãe: Ela é sabida papai. Vai comer tudinho. Tudinho. Olha só, tu ensaiou hoje, a peça 
da páscoa? 
 
(T67) July: “Ensaiu”. 

(T68) Mãe: E tu vai ser o quê/ 
 
(T69) July: Ensaiu não. 
 
(T70) Mãe: Ensaiou não. 
 
Mãe significa T69, confirmando o que a filha quis dizer. 
 
(T71) July: Ensaiou. 
 
(T72) Mãe: Ensaiou ou não? 
 
(T73) July: Nessa cadeira, tudinho. 
 
(T74) Mãe: Na cadeira? Essa cadeira não tava no colégio. Tu vai ser o quê? 
 
(T75) July: Vou ser “Banca” de neve. 
 
(T76) Mãe: Ôxente? Na páscoa. Branca de neve? Tu foi o ano passado Branca de neve 
menina. 
 
(T77) July: Por quê? 
 
(T78) Mãe: Na festinha. 
 
(T79) July: Na festinha de quê? 
 
(T80) Mãe: Do colégio, que tu era Branca de neve, dos livros, do mundo encantado. 
 
(T81) July: É de tia Paulinha! (JULY RECLAMA COM O PAI QUE PEGA O GRAVADOR 
NA MESA). 
 
(T82) Pai: Papai tava só vendo. 
 
(T83) Mãe: Bocão. Que bocão bonito minha gente. Olha só, a gente descobriu que July come 
todinho (MÃE DÁ A COMIDA E ELA COME). 
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(T84) Diana (babá): Ela tá comendo Jana? 
 
(T85) Mãe: Todinho (JULY MOSTRA A BOCA CHEIA PRA CÂMARA). 
 
(T86) Diana: Ela não lanchou não. 
 
(T87) Mãe: Lanchou não? Pois ela ta comendo. 

 
(T88) July: Oh, minha boca (MOSTRANDO A BOCA CHEIA). 
 
(T89) Mãe: Não, mas não pode fazer isso não que é feio. Senta direito se não tu caí desse 
jeito. July quem ta com bichinho na cabeça lá no teu colégio que a tia mandou o bilhete? 
 
(T90) July: Não quero mais não (EMPURRA O PRATO PRA LONGE). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente; 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de empurrar o prato pra longe, reforçando sua oposição 

verbal. 

 
(T91) Mãe: Por que? Só mais um pouquinho, só a torta. Quer só a torta? 
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto da filha no turno anterior como oposição, porém 
questiona demandando uma justificativa, e insistindo no seu ponto de vista (comer a torta).  
 
(T92) Pai: Só a torta (JULY BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
Pai reforça o ponto de vista da mãe, sendo também um proponente, um aliado da mãe. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de discordar do pai balançando a cabeça negativamente, 

reforçando sua oposição verbal do T90. 

 
(T93) Mãe: Me conta quem é que ta com bichinho? 
 
(T94) July: Eu quero, quero é guaraná. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário aos do pais (não quero torta, 
quero é guaraná). 
 
(T95) Mãe: Você vai tomar suquinho, gostoso. Vamo tomar? Suquinho gostoso, igual ao 
teletabens. Senta pra não cair, senta, senta na mesa July (DESCE E VAI PRO SOFÁ). Vamo 
comer minha filha. Tanta comida, tu comesse meio prato. Vamo, tu tava comendo tão 
direitinho. Quer comer aí? (JULY BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Uma 
colherada? Vai por favor. Por que tu não quer? 
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Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, contrário ao seu 
ponto de vista (comer mais e tomar suco, não água), demandando uma justificativa. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente, reforçando sua 
oposição verbal do T94, mantendo seu ponto de vista. 
 
(T96) July: Porque não. 
 
Reação circular (a criança não responde ante ao pedido de justificativa, reafirmando a 
negativa). 
 
(T97) Mãe: Já disse a você que porque não, não é resposta. Você comeu no colégio? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição. Não aceita a reação 
circular, demandando nova justificativa. 
 
(T98) July: Comi. 
 
(T99) Mãe: Comeu o quê? 
 
(T100) July: Comeu não. 
 
(T101) Mãe: Comeu não. Por que você não comeu? 
 
Novo pedido de justificativa. 
 
(T102) July: Porque não. 
 
Reação circular (July repete parte do enunciado que antecede a pergunta do adulto, 
reafirmando a negativa do T101). 
 
(T103) Mãe: Porque não July? 
 
Novo pedido de justificativa. 
 
(T104) July: Porque não. 
 
Reação circular (Idem ao T103). 

 
(T105) Mãe: Tava com fome não? 
 
(T106) July: Ta não. 
 
(T107) Mãe: Você comeu o que hoje de manhã? 
 
(T108) July: Nada. 
 
(T109) Mãe: E por que não quer comer agora? 
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Pedido de justificativa. 
 
(T110) July: Porque não. 
 
Reação circular: idem aos turnos anteriores. 
 
(T111) Mãe: Vai ficar fraca, vai cair no chão, não vai aprender nada, porque não come (JULY 
SAI DO SOFÁ E CAI NO CHÃO). Meu Deus, ta vendo, já ficou fraca. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, contra-argumentando 
T111, justificando e não aceitando a oposição. 
 
(T112) Pai: Vem comer com papai. 
 
Pai reforça o ponto de vista da mãe, se aliando à ela, sendo proponente duplo. 
 
(T113) Mãe: Papai dá pra tu. Quer mais uma colheradinha? 
 
Mãe reforça T113, continuando a insistir no seu ponto de vista, flexibilizando-o (comer só 
mais uma colheradinha). 
 
(T114) July: Que não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente (não quero 
mais uma colheradinha); 
 
Reação circular (criança repete parte do enunciado da pergunta do adulto). 
 
(T115) Mãe: Oh, Toma mamãe vai dar de aviãozinho. Vai entrar no aeroporto. Por favor 
filhota, um pouquinho. (JULY VIRA O ROSTO E BOTA A MÃO NA BOCA PRA NÃO 
COMER). July vem. Daqui a pouco tu ta querendo tomar um iorgute e eu não vou deixar. 
Vamos. 
 
Resposta: Mãe não aceita a oposição, insistindo e modalizando seu ponto de vista (“ um 
pouquinho”), porém mantendo-o. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto, botar a mão na boca pra não comer, 
antecipando a oposição verbal no turno seguinte. 
 
(T116) July: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição alvo. 
 
(T117) Mãe: Não vai comer July? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, demandando uma 
explicação. 
 
(T118) July: Não. 
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Conduta opositiva com ponto de vista implícito, reforçando T117. 
 
(T119) Mãe: Vai ficar feia e fraca? 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior como oposição, não aceitando-a, contra-
argumentando. 
 
(T120) July: Vou. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 
 
(T121) Mãe: Vai? Então ta bom.Todo mundo vai ficar bonito e você feia e fraca. Abra a 
boca. Por favor, só mais uma (JULY VIRA O ROSTO). Não vai comer mais nada July? 
 
Resposta: mãe significa a fala do turno anterior como oposição. Mãe tenta negociar com July, 
insistindo no seu ponto de vista, modalizando-o (só mais uma colherada). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto pra não comer, antecipando uma 

oposição verbal (turno seguinte). 

 
(T122) July: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 
 
(T123) Mãe: Só mais um pouquinho, vamos. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, porém, não a aceita continuando a 

flexibilizar, modalizar  seu ponto de vista , negociando-o. 

 
(T124) July: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantém seu ponto de vista inicial. 
 
(T125) Mãe: Vamos sim, mamãe vai dar uma colherada pra você. E você ta com fome 
sim.  
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, contra-argumentando e justificando 
T125. 
 
(T126) Pai: Vem, papai ta aqui (NA MESA) do teu lado, vem. 
 
Pai reforça o ponto de vista da mãe. 
 
(T127) Mãe: Oh, papai na cadeira do lado de July, vem. Vem filhota ver. Só a torta. 
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Ponto de vista / afirmação: comer só a torta. 
 
(T128) July: Quero mais não.  
 
Conduta opositiva expandida via modalização: July manifesta sua intenção / atenção 

perante o enunciado que produziu, contrário ao do proponente, através do modalizador (mais 

não). 

 
(T129) Pai: Só a cocó ( TORTA DE GALINHA), vem. 
 
Resposta: Pai significa a fala de July no turno anterior como oposição, porém, continua a 

insistir no seu ponto de vista (comer só a torta). 

 
(T130) July: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente, reforçando 
T129. 
 
(T131) Mãe: Por que você não quer comer? 
 
Resposta: Mãe também significa a fala anterior como oposição, demandando uma 

explicação; pedido de justificativa. 

 
(T132) July: Porque não. 
 
Reação circular (reafirma a negativa do T130, respondendo com nova recusa ante a um 
pedido de justificativa). 
 
(T133) Mãe: Oh, só a tortinha. O milhinho, vai, por  favor minha filha, mamãe vai chorar se 
tu não comer. Coma. Eu choro? Choro? Choro? (JULY VIRA O ROSTO). Então pronto, o 
milhinho, oh, coma só o milhinho. 
 
Resposta: Mãe significa a fala da filha no turno anterior como oposição, não aceita a reação 
circular, insistindo no seu ponto de vista, negociando, flexibilizando-o. 
 
(T134) July: O milhinho, com tortinha. 
 
(T135) Mãe: Tortinha. Abra o bocão pra comer tortinha. Ah, que delícia minha gente. 
Mastiga. Hum, sem careta. Sem careta. Não, sem careta. Senta direito. Não, vai pra janela não 
(JULY SOBE NO SOFÁ PRA VER A JANELA). Hora do almoço, não pode ir pra janela. July 
não pode ir pra janela. Hora do almoço. O que foi que eu disse pra você July? Que eu não 
quero você na janela. Saia daí já, saia. Tu ta vendo o que ai / 
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(T136) Pai: Se ela tiver pelo menos comendo, deixa. 
 
(T137) July: Piscina. 
 
(T138) Mãe: A piscina. A piscina ta interditada. 
 
(T139) July: Por que? 
 
(T140) Mãe: Engula pra você falar. Mastigue. 
 
(T141) July: Por que?  
 
(T142) Mãe: Porque se não você se engasga. E é feio falar de boca cheia. 
 
(T143) July: Porque eu, eu nado ali, porque é pequenininha.  
 
(T144) Mãe: Ah, você não nada porque é pequenininha. E quem é que nada? 
 
(T145) July: Papai. 
 
(T146) Mãe: Por que? 
 
Pedido de justificativa. 
 
(T147) July: Porque sim. 
 
Reação circular (a criança não responde ante ao pedido de justificativa). 
 
(T148) Mãe: Porque sim não é resposta. Por que papai nada na piscina? 
 
Resposta: Mãe significa a reação circular como uma oposição, não a aceitando-a 
demandando uma  justificativa. 
 
(T149) July: Porque sim.  
 
Reação circular, pois July repete parte do enunciado anterior, reafirmando T147. 
 
(T150) Mãe: Ai meu Deus. 
 
(T151) July: Tu nada? 
 
(T153) Mãe: Eu sou o que? 
 
(T154) July: Grande. 
 
(T155) Mãe: Ah, eu sou grande. Então eu posso nadar na piscina? 
 
(T156) July: Pode. 
 
(T157) Mãe: Posso? E papai é grande? 
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(T158) July: É. 
 
(T159) Mãe: Pode nadar na piscina? 
 
(T160) July: Pode. 

(T161) Mãe: E tia Paulinha? 
 
(T162) July: É grande. 
 
(T163) Mãe: E Lara? (PRIMA DE JULY DE 9 ANOS ). Pode nadar na piscina? 
 
(T164) July: Não. 
 
(T165) Mãe: Por que? 
 
(T166) July: Porque ela não é grande não. 
 
(T167) Mãe: Ah, ela não é grande não? Ela é o que se ela não é grande? 
 
(T168) July: Pequenininha. 
 
(T169) Mãe: Ah, é pequenininha. E July é o meu bebê porque é pequenininha? 
 
(T170) July: É. 
 
(T171) Mãe: Vamo comer mais? Vamo comer mais? Vou pegar mais galinha (MÃE VAI ATÉ 
A MESA POR MAIS TORTA PRA ELA). Oh, um monte de milhinho.... mamãe ta levando 
milhinho pra July. Oh aqui July um monte de milhinho. Se tu, se tu comer esse milhinho vou 
te mostrar uma coisa naquela piscina. Vem vê. 
 
(T172) July: O quê? 
 
(T173) Mãe: Venha, toma o milho pra eu poder mostrar. 
    
(T174) July: O quê? 
 
(T175) Mãe: Mostra um peixinho que tem ali na piscina. 
 
Ponto de vista ou afirmação: Tem um peixinho na piscina. 
 
(T176) July: Tem não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 
 
(T177) Mãe: Tem. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, contra-
argumentando. 
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(T178) July: Ali oh, tem não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantendo seu ponto de vista inicial do 
T176. 
 
(T179) Mãe: Tu não tá vendo não, ali? 
 
(T180) July: To não. 
 
(T181) Mãe: Por que? (DANDO A COMIDA NA BOCA DELA). 
 
(T182) July: Porque não (  ) na piscina 
 
(T183) Mãe: Ah, o peixinho da piscina. Não dá nem pra ver não é? 
 
(T184) July: É. 
 
(T185) Mãe: Por que? 
 
(T186) July: (  ) porque não. Ta na outra piscina lá (  ).  
 
(T187) Mãe: O braçinho dele? 
(T188) July: O braçinho dele, a patinha. 
 
(T189) Mãe: A patinha dele. To vendo, coma. Pêra aí (LIMPA A COMIDA DO CABELO 
DELA). Só o milho. Oh, milho, milho, milho. To (JULY BAIXA O ROSTO PRA NÃO 
COMER). 
 
Ponto de vista / afirmação: comer só o milho. 
 
Conduta opositiva gestual: baixar o rosto pra não comer, antecipando uma oposição verbal, 
no turno seguinte.  
 
(T190) July: Não, mamãe (MÃO NA BOCA). Quero não, milho.  
 
Conduta opositiva expandida, através da justificação de seu ponto de vista, contrário ao 
do oponente, ou seja, argumento explícito (nega e diz porque, mesmo sem usar os 
conectivos). Há expansão da estrutura do argumento. 
 
Conduta opositiva gestual: mão na boca pra não comer, enfatizando a oposição verbal 

fazendo parte do ato de se opor. 

 
(T191) Mãe: Só milho. Deixa eu te mostrar: milho, milho, milho..... Toma (MÃE TENTA 
DAR A COMIDA NA BOCA DELA).  
 
Resposta: Mãe significa a fala / gesto de July no turno anterior como oposição, mas não a 
aceita, continuando a insistir no seu ponto de vista. 
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(T192) July: Não (  ) Eu quero  não milho. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: deixa claro seu ponto de vista, contrário ao 
do proponente. 
 
(T193) Mãe: Só o milho, toma, vem, oh o milho. Bocão ( ELA VIRA O ROSTO). Deixa eu 
te mostrar, milho, molho, milho. 
 
Resposta: mãe mais uma vez significa a fala de July como oposição, não aceitando e 
continuando a insistir no seu ponto de vista. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar o rosto pra não comer, reforçando seu ponto de 

vista do T192. 

 

(T194) July: É a buzina de quê? (REFERINDO-SE AO TOQUE DE UMA SIRENE). 
 
(T195) Mãe: Do colégio. 
 
(T196) July: De quem? 
 
(T197) Mãe: De July. 
 
(T198) July: Não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito. 

 
(T199) Mãe: Por que não é? 
 
Resposta: Mãe significa o “não” da fala anterior como oposição, demandando uma 
justificativa. 
 
(T200) July: Porque não é. 
 
Reação circular, repetindo o enunciado do adulto, reafirmando a negativa do T198. 
 
(T201) Pai: É do edifício, não é July? 
 
Resposta: Pai significa a oposição do turno anterior, concordando com o ponto de vista de 
July (não é a buzina do colégio). 
 
(T202) July: É. 
 
(T203) Mãe: Quem foi que te disse que é do edifício? 
 
(T204) July: Do edifício. 
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(T205) Mãe: Toma (MÃE TENTA DAR O ALMOÇO PRA ELA QUE FAZ CARETA E NÃO 
COME).  Só o milho. Só o milho, que delícia. Eu vou comer que nem a cocó, (GALINHA) só 
o milho (ELA SE DEITA NO CHÃO DE COSTAS PRA MÃE). Levante do chão. Eu não 
disse a você que não é pra comer assim? Levante do chão. July levanta. Vem, no chão não 
(MÃE PEGA ELA) . 
 
Ponto de vista: Comer só o milho, sentada.. 

 

Conduta opositiva gestual: Deitar no chão de costas pra mãe, pra não comer, antecipando 

uma oposição verbal no turno seguinte. 

 
(T206) July: Não quero, quero não, quero não, mais não. 
 
Conduta opositiva verbal expandida via modalização: Reafirma e mantém seu ponto de 

vista implícito, contrário ao do proponente, através do modalizador (mais não), expressando 

sua intenção / atitude perante o enunciado que produziu. 

 
(T207) Mãe: Só mais um pouquinho, por favor. July só o milho, July. Toma o milhinho, tu 

não gosta? Tu não gosta do milho? 

 

Resposta: Mãe reconhece a fala de July como oposição, mas continua a insistir no seu ponto 

de vista , sempre flexibilizando-o (só mais um pouquinho). 

 
(T208) July: Me dá o milho, eu pego (CATA O MILHO DA COLHER E COME). 
 
(T209) Mãe: Outro milho aqui. Tem mais milho, toma mais milho, mais milho. Pega (ELA 
SAI CORRENDO E PULANDO). Como é que se come pulando? Einh July, eu queria saber 
como se come pulando. Vai cair. Vem (ELA PEGA UM MILHO). Vem July, vem. Toma mais 
milho. Pare de pular, por favor. Deixa mamãe dar (A COMIDA) na boca. Tem um monte de 
milho. 
 
Ponto de vista: Comer mais milho. 
 
(T210) July: Quero não. Quero um milho só. 
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Conduta opositiva expandida via justificação: constituída por ponto de vista explícito, 

contrário á posição alvo, justificando e explicitando sua posição. Há a expansão do 

argumento, mesmo sem o uso de conectivos. 

 
(T211) Mãe: Oh aqui um milho só. Um, dois, três, milho (TENTANDO DAR NA BOCA 
DELA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior como oposição, mas não a aceita, insistindo no seu 
ponto de vista (comer a comida com o milho). 
 
(T212) July: Não, eu pego (O MILHO, COMENDO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 

 
(T213) Mãe: Ah,venha pegar, eu to só tirando seu cabelo do rosto. Fique quieta. July a 
calçinha ta caindo, levanta a calçinha. Minha filha, já chega de correr, toma. Toma. 
 
Resposta: Mãe aceita a oposição, recuando no seu ponto de vista, “ venha pegar”, no caso só 
um milho, e não três, sem querer dar na boca dela. 
 
(T214) July: To mastigando ainda.  
 
(T215) Mãe: Ta mastigando ainda é? Toma, acabou de mastigar? Já. Toma (TENTANDO 

DAR NA BOCA DELA). 

 
(T216) July: Acabou não. 
 
Reação circular, reforçando T214. 

 
(T217) Mãe: Deixa eu ver, deixa eu ver a boca. Não to vendo nada. Não tem nada ai. Aí  
(MÃE TIRA UM CABELO DO ROSTO DE JULY). 
 
Resposta: Mãe significa a reação circular como oposição, porém, contra-argumenta T216. 
 
(T218) July: O que foi?  
 
(T219) Mãe: Um cabelo.Toma mais um pouquinho. Toma mais milho. 
 
Mãe retoma ponto de vista, insistindo pra que July coma, flexibilizando, nem que seja apenas 
um pouquinho de milho. 
 
(T220) July: Não quero cocó (GALINHA). 
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Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário ao do proponente. 
 
(T221) Mãe: Não é cocó não, é milho. Pega aqui o milho. 
 
Resposta: Mãe contra-argumenta T220, justificando e mantendo o seu ponto de vista inicial. 
 
(T222) July: É COCÓ. TIRA A COCÓ! (GRITANDO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: Deixa mais do que claro seu ponto de 
vista, contrário ao da mãe, demandando uma intervenção (não quer comer torta de galinha / 
tira da colher). 
 
(T223) Mãe: Pronto, tirei a cocó.  Não é cocó mais, só tem milho. Aqui tem cocó aqui?  
(MÃE TIRA A TORTA E TENTA MOSTRAR A COLHER PRA ELA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior como oposição, desta vez, aceitando a oposição, 
cedendo ao apelo de July (tirou a torta e deixou só o milho). 
 
(T224) July: Não. 
 
(T225) Mãe: Não tem. 
 
(T226) July: Não tem. Eu quero água. 
 
(T227) Mãe: Quer suquinho? No copo de vidro? 
 
Ponto de vista: Beber suco e não água. 
 
(T228) July: Água! 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, contrário à posição alvo. 
 
(T229) Mãe: Quer suquinho no copo de vidro, mamãe dá? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, porém, não a aceita , retomando e 
insistindo no seu ponto de vista do T 227. 
 
(T230) July: Água, no copo de vidro. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: mantém e reafirma sua oposição ao ponto 

de vista da mãe, explicitando a própria posição. 

 
(T231) Mãe: Quer suquinho de morango? 
 
Resposta: Mãe significa a conduta opositiva do turno anterior, porém não a aceita, insistindo 
no seu ponto de vista, propondo algo novo (especificando o sabor). 
 
(T232) July: Não. Que  suquinho não, quero água, num copo gande. 
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Conduta opositiva expandida via justificação: constituída por ponto de vista explícito, 
contrário à posição da mãe, justificando, explicitando, e mantendo sua posição do T230. Há 
expansão da estrutura do argumento. 
 
(T233) Mãe: Então vai tomar no copo de plástico. Sabe porquê? Porque se toma suco na 
hora do almoço, não é água não. 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior como oposição, aceitando e cedendo parcialmente ao 
ponto de vista de July (beber água e não suco), porém, não concorda que ela beba no copo de 
vidro. 
 
(T234) July: Ah não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 

 
(T235) Mãe: Ah não o que? Levanta a calçinha. Toma a água. Toma a água (MÃE DÁ 
ÁGUA NO COPO DE PLÁSTICO). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, recuando no seu ponto de vista, 
abandonando-o cedendo ao ponto de vista da filha (dar água pra beber e não suco). 
 
 
 
 
 
 
 
Primeira vídeo – gravação Caio 

 
 
Data: 12/ 05/04 
Idade: 2 anos e 11 meses. 
Duração da sessão: 30 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: Caio chegou do colégio com o pai, de chupeta na boca. 
Irá almoçar na sua mesinha da sala. Inicia a refeição com a babá e depois continua com a mãe. 
A babá (Íris) colocou “algo estranho” no seu prato (frango xadrez), ele diz que não gosta e saí 
da sala. Em seguida a mãe chega e assume o lugar da babá. Tv inicialmente desligada. No 
final da gravação o pai (que entra e saí, não participa ativamente da gravação) liga a televisão. 
Mãe senta no chão da sala, ao lado da mesinha de Caio. Os participantes envolvidos nessa 
sessão foram criança, a babá e a mãe. Em alguns momentos demonstrou medo da câmara. O 
início da gravação se deu quando a babá fez o prato da criança colocando na sua mesinha. Já o 
final da gravação foi demarcado pela saída da mãe do setting refeição, encerrando o almoço. 
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(T01) Caio: Eu não quero. Eu não quero (DE PÉ COM A CHUPETA NA BOCA, VENDO O 
PRATO DO ALMOÇO COM UMA COMIDA ESTRANHA, NO CASO, FRANGO XADREZ). 
 
Conduta opositiva antecipatória de oposição: Caio se opõe ao argumento da babá (se opõe 
ao ponto de vista do proponente), antecipando uma oposição ao próprio argumento, antes da 
babá lhe oferecer algo. 
 
(T02) Babá: Tira a chupeta da boca pra falar. Bora almoçar, bora, com Íris. Bora/ 
 
 
(T03) Caio: Eu não quero! Eu num quero esse pato (APONTA PARA O PRATO QUE TEM 
FRANGO XADREZ). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: contra-argumenta T2 (o ponto de vista da 
babá:vamos almoçar), explicitando (“esse prato”) e reforçando seu ponto de vista inicial, 
enfatizado pelo ato de apontar, delimitando seu ponto de vista. 
 
(T04) Babá: Tu gosta? (DO ALMOÇO). 

(T05) Caio: Gosto não.  
 
(T06) Babá: Por que? Bora, vamo almoçar com Íris. Bora/ 
 
(T07) Caio: Não! (CAIO SAÍ DA SALA E VOLTA NO BRAÇO DA MÃE QUE SENTA NO 
CHÃO PRA DAR A COMIDA PRA ELE, QUE ESTÁ SENTADO NA CADEIRINHA DA SUA 
MESINHA. BABÁ TIROU O FRANGO XADREZ DO PRATO). 
  
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: se opõe ao ponto de vista da babá (vamos 
almoçar). 
Conduta opositiva gestual: o ato de sair da sala, recusando o almoço, enfatizando a oposição 
verbal. 
 
(T08) Mãe: Pronto. Ainda bem que mamãe alisou (A CABEÇA DELE, QUE HAVIA BATIDO 
NA CADEIRA) e não bateu mais, não foi filho? 
 
(T09) Caio: Alisou não (SENTANDO NA CADEIRA). 
 
(T10) Mãe: Não alisei não? Deixa eu alisar mais então (PASSANDO A MÃO NA CABEÇA 
DELE). Pronto, passou? Agora mainha vai dar a você, tá bom? (MÃE EMPURRA A MESA 
PRA FRENTE DELE). Quer que mainha dê? Mamãe senta aqui. Agora o menino lá do 
consultório de mamãe (MÃE TIRA A CHUPETE DELE E COLOCA NUM BURACO DA 
MESA), ele sabe fazer boca de dinossauro. Aí, ele disse assim (MÃE COLOCA A COMIDA 
NA COLHER): Ô tia Taciana, teu filho Caio sabe fazer boca pequenininha ou grande? Eu 
disse, ele faz bem grandona (DANDO A COMIDA NA BOCA DELE). A dele é assim, bem 
grandona, não é pequenininha não, é maior ainda. Porque é tudo que ele gosta. Oh, faz boca 
bem de jacaré, visse Caio. Tá gostoso?  
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Ponto de vista: a comida ta gostosa. 
 
(T11) Caio: Tá não , tá ruim ( BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
Conduta opositiva constituída por ponto de vista implícito, se opondo ao ponto de vista do 
proponente (não ta gostosa). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente, reforça a oposição 
verbal. 
 
(T12) Mãe: Tá ruim é? Essa cocó (GALINHA) que tu gosta? (MÃE APONTA COM A 
COLHER A GALINHA NO PRATO E CAIO CONFIRMA BALANÇANDO A CABEÇA). Vê, 
experimenta de novo. Mainha vai botar outra, visse.  Vou botar uma melhor. Vê essa melhor 
que mamãe colocou e tá fera (MÃE COLOCA A COMIDA NA COLHER E LIMPA AS 
MÃOS), vê.  
 
Resposta: Mãe significa a conduta da criança do turno anterior como sendo oposição à sua 
posição (tá gostosa) no entanto, mantém e insiste no seu ponto de vista (comer a comida). 
   
(T13) Caio: Tá não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito (não tá fera). Se opõe ao ponto de vista da 
mãe (a comida ta gostosa, “tá fera”). 
  
(T14) Mãe: Experimenta. Eu botei uma nova, visse. Pra ver se tu gosta.  
 
Resposta / reconhecimento da oposição: mãe significa a fala de Caio do turno anterior como 
opositiva, ignorando-a e mantendo seu ponto de vista, insistindo nele (experimentar a 
comida). 
 
(T15) Caio: Deixa aqui oh (ELE TIRA A CHUPETA DO BURACO DA MESA E COLOCA 
EM OUTRO, DO OUTRO LADO). 
 
(T16) Mãe: Deixa aonde? Oh, mamãe botou uma nova (COMIDA NA COLHER) pra ver se tu 
sabe fazer a boca do leão. A de dinossauro tu fez agora (CAIO ABRE A BOCA BEM 
GRANDE), ah, sim (ELA DÁ A COMIDA). Igual a Marcelinho, aquele menino do consultório 
de mainha, ele sabe almoçar muito com a mãe dele.  
 
(T17) Caio: É de dinossauro. 

(T18) Mãe: De dinossauro é? Tá bom. 
 
 
(T19) Caio: Oh (CAIO ABRE A BOCA BEM GRANDE). 
 
 
(T20) Mãe: Meu Deus!  Como ele é forte. Agora vai tu sozinho (COLOCA A COMIDA NA 
COLHER PRA ELE PEGAR). Bota a de dinossauro pra mainha ver que tu sabe. Bem juntinho 
do prato tá filho (CAIO COME SÓ E OLHA PRA CÂMARA). Pro dinossauro fazer bem 
legal. Tá vendo que massa, valeu. Mainha pode ajudar? (MÃE PÕE MAIS COMIDA NA 
COLHER, ENQUANTO CAIO CHEGA MAIS PERTO DELA). Tu quer que mainha ajude? 
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Hein? Quer que mamãe ajude, mamãe ajuda, quer? (CAIO BALANÇA A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE ENQUANTO MASTIGA).  Quer não? Ta, então tu faz sozinho, visse. 
 
(T21) Caio: Quero ajudar (ENQUANTO CONFIRMA COM A CABEÇA, COM A MÃO NO 
OMBRO DA MÃE). 
(T22) Mãe: Quer ajuda? Mas come esse ai sozinho, depois mainha ajuda. 
 
(T23) Caio: Coma! 
 
(T24) Mãe: Pra eu ajudar é? Boca de quem agora? (LEVA A COLHER ATÉ A  BOCA DE 
CAIO). 
 
(T25) Caio: De leão. 
 
(T26) Mãe: Tá bom, bem grandona (CAIO COME). Hum, massa filho. Tá legal? Hein? 
 
(T27) Caio: Saia! (REFERINDO-SE A EMPREGADA QUE HAVIA ENTRADO NA SALA). 
Saia! 
 
(T28) Mãe: Caio, você tá fazendo isso pra quem? Pra quê? Quem é que vai sair? É Lulu 
(BABÁ)? Lulu gosta de você filho. Ela curte ver você fazendo as coisas. Ela gosta de ver você 
almoçando. Ela não é sua amiga? Você não chama ela pra brincar de porco, brincar de carro. 
Então, o que que tem ela te ver almoçando (CAIO PEGA UM GRÃO DE COMIDA QUE 
CAIU FORA DO PRATO E BOTA NO PRATO).  Mamãe fica triste quando você fala assim 
com Lulu. Mamãe não quer você falando assim com Lulu não, viu. Quer um guardanapo?  
(CAIO DISCORDA COM A CABEÇA, MAS DEPOIS CONCORDA). Lu, tu me dá um 
guardanapo, por favor? Aqui ta Caio (MOSTRANDO A COLHER CHEIA NO PRATO, 
ENQUANTO CAIO OLHA PRA CÂMARA E PÕE AS MÃOS NOS OLHOS). Como é que o 
carneirinho mastiga que tu fez pra mainha outra vez? Olha, enxuga boca. Toma (MÃE 
ENTREGA O GUARDANAPO E ELE LIMPA A BOCA). Bota aqui oh (NO BURACO DA 
MESA), pra não voar. Vamo fazer boca e leão com mainha? (DÁ A COMIDA NA BOCA 
DELE, QUE PEGA O GUARDANAPO E LIMPA ABOCA). Aí Marcelinho lá no consultório 
disse assim: Olha tia Taciana, eu sei fazer boca de carneirinho (CAIO BATE NO BURACO 
DA MESA, ENFIANDO O GUARDANAPO). Boca de carneirinho é aquela bem fechadinha. 
Ninguém vê a gente mastigando. Tu sabe fazer boca de carneirinho?  
 
(T29) Caio: Sabe. 
 
(T30) Mãe: Como é que o carneirinho mastiga? (CAIO MASTIGA DE BOCA ABERTA). 
Assim não. Carneirinho mastiga assim, que mainha te ensinou? Hein? Tu sabe?  Bota tu 
sozinho esse Caio (PRA ELE COMER SÓ). Tu já sabe sozinho, né. Melou a boca? (CAIO 
BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
(T31) Caio: Olhe (MOSTRA A BOCA PRA MÃE). 
 
(T32) Mãe: Melou não, tá limpo. Tá ótimo. 
 
(T33) Caio: Bota batom (SE APROXIMA E OLHA PRA BOCA DA MÃE). 
 
(T34) Mãe: Depois eu boto. 
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(T35) Caio: Bota (APROXIMA O ROSTO EM DIREÇÃO A MÃE). 
 
(T36) Mãe: Em tu? (CAIO BALANÇA A CABEÇA CONCORDANDO). Não, tu tá almoçando. 
Depois mamãe bota. Só quem usa batom é quem? 
 
(T37) Caio: É mulher. 
 
(T38) Mãe: Então (MÃE DÁ A COMIDA NA BOCA DELE).  Então mamãe não vai botar em 
Caio. Mamãe vai botar nela quando mamãe for trabalhar, né. Não é melhor assim? 
 
(T39) Caio: É eu.  
 
(T40) Mãe: É tu que bota em mamãe é? 
 
(T41) Caio: Não. 
 
(T42) Mãe: Não? 
 
(T43) Caio: É não. 
 
(T44) Mãe: Tu quer botar em tu é? 
 
(T45) Caio: Eu boto. Tu empresta? 
 
(T46) Mãe: Empresto filho. Se você quiser eu empresto, só de brincadeira. Mas quem é que 
usa batom pra sair, quem é que usa batom? Não é mulher? Tu é homem, tu não usa batom. Só 
quem usa batom é mainha , vovó Ceiça, tia Ci/ 
 
(T47) Caio: Ana Paula (OLHANDO PRA CÂMARA). 
 
(T48) Mãe: Tia Ana Paula. Mas o homem não. 
 
(T49) Caio: Eu to com medo (SE APROXIMA DA MÃE E FALA BAIXINHO). 
 
(T50) Mãe: De quem? (CAIO APONTA PRA CÂMARA). Eu não tenho medo de tia Ana Paula, 
tia Ana Paula tá só filmando a gente. Ela é legal. Tu não perguntou a mainha, tia Ana Paula é 
legal mainha? Eu disse é, é legal. Boca de que Caio? (CAIO ABRE A BOCA E COME). Eu 
acho que essa foi de rinoceronte, porque foi muito grande Caio. Eu vou dizer a Pedrinho 
(CAIO SE LEVANTA DA CADEIRA), lá do meu consultório, que tu fez uma boca bem 
grandalhona. Cadê a boca do carneirinho pra mamãe ver? (CAIO MOSTRA QUE TÁ 
MASTIGANDO DE BOCA FECHADA).  Tu vai se levantar? Tu vai pra onde?  
 
(T51) Caio: Vou me esconder. 
 
(T52) Mãe: Não, a gente tá almoçando. Se esconde não. Depois a gente brinca de se esconder 
(CAIO SAÍ DA MESA E SE ESCONDE ATRÁS DA POLTRONA). Bora Caio, terminou aí? 
Um, dois, três, e já, oh, vou almoçar viu. Mamãe vai pegar o teu almoço, posso? (CAIO SE 
LEVANTA DO CHÃO E APARECE ATRÁS DA POLTRONA). Bora Caio (ELE QUER 
APARECER, DIZ A MÃE).  
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Mãe contra-argumenta T51; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de se esconder, ratificando seu ponto de vista em T51 (vou 
me esconder). Sua a ação parece ter função de resposta ao contra-argumento da mãe. 
 
(T53) Caio: Mainha? 
 
(T54) Mãe: Oi, mainha tá aqui esperando. 
 
(T55) Caio: Eu to com medo (ATRÁS DA POLTRONA). 
 
(T56) Mãe: Não, a gente não tá brincando de se esconder não. A gente tá almoçando. Vem pra 
eu contar a história de Pedrinho lá do consultório, vem. Vem que eu vou contar como 
Pedrinho fez, vem. Um, dois, três e já, bora ver quem senta primeiro? (ELE VOLTA PRA 
MESA). Vai ser mainha visse. Bora, senta (CAIO SENTA). Olha, Pedrinho quando tá 
almoçando com a mãezinha dele, quando tá almoçando com a moça que toma conta dele, 
Pedrinho não fica se levantando não. Vai tu sozinho agora. Faz boca bem grandona, visse 
(CAIO PEGA A COLHER E COME SÓ). Faz assim de leão, de um bicho muito forte, que 
sabe comer, que fica inteligente. Tu sabia que quando a gente almoça tudo, a gente cresce 
forte e inteligente filho ? Sabia? É, a gente cresce forte, inteligente sabido/ 
 
(T57) Caio: Eita melou (CAIU COMIDA NO CHÃO). 
 
(T58) Mãe: Faz mal não, depois mamãe limpa.  
 
(T59) Caio: Olhe (APONTANDO PRO CHÃO). 
 
(T60) Mãe: Eu pego. Foi um pouquinho de arroz. Enxuga a boca. Tu ás vezes não pede o 
guardanapo a mainha, não é? (CAIO CONCORDA BALANÇANDO A CABEÇA, RI, 
ENCOSTANDO A TESTA NA TESTA DA MÃE). Tu não gostou do teu almoço hoje não? 
(CAIO BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE ENQUANTO MASTIGA). Gostou não? 
Galinha, purê, arroz, tudo que tu gosta. Íris (BABÁ) botou o que no teu almoço que mainha 
ouviu tu dizendo: Isso eu não gosto, isso eu não quero. O que foi? Que Íris botou?  (CAIO 
EMPURRA O ROSTO DA MÃE PRA ELA VER O PAI QUE ENTRAVA NA SALA). 
 
(T61) Caio: Oh quem tá olhando pra tu, oh. 
 
(T62) Mãe: Ah (RISOS). Quem é esse que tá olhando pra mim? Quem é? 
 
(T63) Caio: Painho Eric (O PAI ENTRA NA SALA). 
 
(T64) Mãe: Painho Eric. Diga oi painho to/ 
 
(T65) Caio: To almoçando. 
 
(T66) Pai: Tá almoçando? 
 
(T67) Caio: E vendo a foto (RISOS. QUER DIZER, SENDO FILMADO). 
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(T68) Mãe: Vendo a foto com quem? Como é o nome daquela tia?  
 
(T69) Caio: Com tia Ana Paula. 
(T70) Mãe: Muito bem. Vai Caio, boca de dinossauro (CAIO ENGOLE A COMIDA). 
Cuidado. Quer mais cocó (GALINHA)? (CAIO CONFIRMA BALANÇANDO A CABEÇA). Ìris 
fritou tanto a tua galinha que tá mais pra dura. Não foi mãe? (REFERINDO-SE AO FILHO). 
Oh,vou colocar aqui pra tu comer sozinho (CAIO PÕE O GUARDANAPO NOS OLHOS DA 
MÃE). Cadê o meu dinossauro? Deixa eu ver se eu to vendo ele, não to vendo ele, ele tá 
almoçando muito sabido. 
 
(T71) Caio: É a máscara. 
 
(T72) Mãe: To vendo. É a máscara de quem?  

(T73) Caio: De tu. 

(T74) Mãe: De mainha é? Tá bom bota. Oi Caio, eu sou sua mamãe. 
 
(T75) Pai: Oh tua mãe na televisão. 
 
(T76) Mãe: Cadê? Liga amor. Isso a gente tem que ver. Diz a tia Ana Paula que vai aparecer 
vovó na televisão. Bota no dois (CANAL) filho (REFERINDO-SE AO MARIDO). Ah, passou. 
Começou? 
 
(T77) Pai: Agora vai passar. Apareceu ela aí, eu acho que tá dando só a manchete (CAIO 
RASGA O GUARDANAPO). 
 
(T78) Mãe: Eita,vai aparecer vovó quem? 
 
(T79) Pai: Oh aí. 
 
(T80) Mãe: Vai aparecer vovó Ceiça. Quando aparecer ela tu mostra a tia Ana Paula, visse? 
(MÃE JUNTA OS PEDAÇOS DE GUARDANAPOS DO CHÃO). Aí a gente diz o que é a ela. 
A gente explica a ela. 
 
(T81) Caio: To com medo. 
 
(T82) Mãe: De ver vovó Ceiça? (CAIO CONCORDA COM A CABEÇA). Ôxente, vovó Ceiça 
na tv (CAIO PUXA A ROUPA DA MÃE). Faz boca de jacaré. Não faz de jacaré não, faz de 
elefante que eu acho mais bonito o elefante (CAIO FICA OLHANDO PRA CÂMARA). O 
elefante é mais forte, vai (CAIO BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE 
DISCORDANDO).De elefante. Tu tá querendo tomar alguma coisa é?  (CAIO BALANÇA A 
CABEÇA CONCORDANDO). Eric pega uma aguinha de coco pra ele. 
 
(T83) Caio: Eu quero água. 
 
(T84) Mãe: Eu sei, que você gosta de almoçar com água. Mamãe vai dar. Quer mais?  (O 
TELEFONE TOCA E O PAI ATENDE). 
 
(T85) Caio: Quero só carninha. Só carninha. 
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(T86) Mãe: Mainha vai colocar só carninha. Você já comeu arroz legal, comeu purê legal. 
Agora você come um pouquinho sua carninha e quando der vontade você come mais tá bom? 
 
(T87) Pai: Taciana, Maira (NO TELEFONE). 
 
(T88) Mãe: Oi amor. Diga a ela que lá do consultório eu ligo pra ela, se não for urgente. 
 
(T89) Pai: Vem alguém aqui, agora à tarde? 
 
(T90) Mãe: Tia Cidinha. 
 
(T91) Caio: To com medo (PUXANDO O COLAR DA MÃE). 
 
(T92) Mãe: De que? De quem?  
 
(T93) Caio: De Ana Paula. 
 
Ponto de vista explícito: Ana Paula dá medo. 
 
(T94) Mãe: Eu não. Tia Ana Paula é amiga, é legal, ela é amiga. Ela tá filmando a gente pra 
gente se ver na televisão. 
 
Mãe contra-argumenta T93 (ela não dá medo). 
 
(T95) Caio: Mas eu tenho. 
 
Conduta opositiva expandida via justificação (está implícito - tenho medo) constituída por 
ponto de vista contrário ao da mãe, reforçando seu ponto de vista inicial (T91). 
 
(T96) Mãe: Eu não. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Caio no turno anterior como conduta opositiva, mas 
mantém seu ponto de vista. Em relação ao ponto de vista de Caio, a fala da mãe tem função 
contra-argumentativa. 
 
(T97) Caio: Eu tenho. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: Caio mantém seu ponto de vista, não 
considerando o contra-argumento da mãe. 
 
(T98) Mãe: Eu não que eu sou sabida. 
 
Resposta / reconhecimento da oposição do turno anterior: mãe significa a fala de Caio do 
turno anterior como opositiva, mas mantém seu ponto de vista, contra-argumentando. 
 
(T99) Caio: Eu tenho medo. 

 

Conduta opositiva com ponto de vista explícito: resposta ao contra-argumento da mãe, com 
reafirmação do próprio ponto de vista.  
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(T100) Mãe: Eu não tenho não. 
 
Resposta / reconhecimento da oposição do turno anterior: mãe significa oposição, mas não 
aaceita, contra-argumenta e mantém seu ponto de vista. 
 
(T101) Caio: Eu tenho. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: Mantém seu ponto de vista. 
 
(T102) Mãe: Ela é legal, ela é amiga. Ela tem uma filhinha (CAIO BALANÇA A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE). Depois tu pergunta o nome da filhinha dela, tá bom. Oh, mô 
(REFERINDO-SE AO MARIDO) me dá uma aguinha de coco pra ele que ele até almoça mais, 
mas tá tão sequinho. Vai filho. Almoça pra mamãe ver (CAIO COME SOZINHO). Faz boca 
de carneirinho (MÃE MOSTRA COMO É). Vai aparecer vovó daqui a pouco na televisão 
(CAIO PEGA O GUARDANAPO DA MESA). Isso aqui tá sujo filho (MÃE TOMA DA MÃO 
DELE), foi mamãe que botou aqui pra limpar a colher. Deixa mamãe ajudar tu a separar a 
carninha. Quer que mamãe ajude? (CAIO CONCORDA COM A CABEÇA, MAS NÃO LARGA 
A COLHER). É purê isso aí. Que é isso filho?  (CAIO JOGA PURÊ PRA CIMA). Vai melar. 
Eita Caio. Mas Caio, oh pra aí. Tá vendo o que tu fez? (MÃE LIMPA O BRAÇO DELE). 
Melou tudo. Deixa mamãe limpar. Ah,Caio sabe porque tu melou ? Porque tu ficou botando a 
colher no purê. Não pode né rapaz. Pode botar a colher no purê, pode? Mela tudo (CAIO SE 
LIMPA). Tu quer ficar melado? Tu não gosta de ficar melado, gosta? Vai ( MÃE BOTA A 
COMIDA PRA ELE ). Não mela não tá filho. 
 
Resposta / reconhecimento da oposição do turno anterior: reconhece a oposição, mas não a 
aceita, mantendo seu ponto de vista inicial (Ana Paula não dá medo, ela é legal, amiga). 
 
(T103) Caio: Já passou o dodói (APONTANDO PRA PERNA). 
 
(T104) Mãe: Ahãn? 
 
(T105) Caio: Aqui, já passou. 
 
(T106) Mãe: Passou o dodói. Ôxente, tu caiu de novo na escola foi filho? (CAIO 
CONCORDA COM A CABEÇA). Tu nem dissesse pra mainha. Cadê, deixa mamãe ver. Ah 
não, esse dodói já tinha. Esse outro dodói aqui foi o bichinho que mordeu, a muriçoca. 
Mamãe vai ajeitar (CAIO EMPURRA A MESA E DOBRA A PERNA NA CADEIRA). Oh aqui, 
oh. Duas mordidas aqui, tá vendo (MÃE MOSTRA A PERNA MORDIDA)? 
 
Ponto de vista: o machucado não foi uma queda, mas mordida de muriçoca. 
 
(T107) Caio: Cadê o dodói? É não. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, se opondo ao ponto de vista da mãe (não 
foi o bicho que mordeu). 
 
(T108) Mãe: Foi o bicho que mordeu na escola. Mamãe sabe o que mamãe fez? A gente tá 
esquecendo de colocar repelente (CAIO BALANÇA A CABEÇA AFIRMATIVAMENTE). 
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Repelente, aquele líquido que a gente coloca na tua perna, pro mosquito não morder. Mamãe 
já esqueceu duas vezes filho. 
 
Resposta: Mãe significa a oposição da fala de Caio no turno anterior, mas não a aceita, 
mantém seu ponto de vista inicial. 
 
(T109) Caio: Esqueceu (COME SÓ). 
 
(T110) Mãe: É. Quando tu for amanhã tu lembra pra mamãe, pra gente colocar repelente? 
(CAIO BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). Aquele creme que tu coloca no Janga, 
que faz o mosquito não morder. Tu sabe qual é? (CAIO CONCORDA COM A CABEÇA, 
ENQUANTO O PAI COLOCA A ÁGUA DE COCO NA MESA). Tá bom? Deixa mamãe 
separar aqui. Tu não quer mais um pouquinho de purê/ 
 
(T111) Caio: Eu não dou! (CAIO PEGA A COLHER DA MÃE). 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de pegar a colher da mãe, enfatizando sua oposição verbal; 
a ação faz parte do ato de se opor; 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito: se opõe ao ponto de vista da mãe (sobre a 
ajuda, rejeitando-o). 
 
(T112) Mãe: Ah faça só. Mamãe não faz questão não. Pode comer sozinho. Mamãe acha 
lindo. 
 
Resposta à oposição: Mãe significa a fala de Caio do turno anterior como oposição, 
aceitando-a. 
 
(T113) Caio: “Indiota, indiota” (FALANDO BEM BAIXINHO PRA MÃE). 
 
(T114) Mãe: Tu gosta de mamãe gosta? Mamãe fica tão triste com essa palavra, tão triste 
filho. 
 
(T115) Caio: “Indiota, indiota, inecil.” 
 
(T116) Mãe: Tão triste. Papai do céu fica triste. Não é? Quando a gente diz essa palavra. Todo 
mundo fica triste. Tia Veca (TIA QUE FALECEU QUANDO ELE NASCEU).  Papai do céu, 
não é? Aí tu não diz mais não, não é mãe? (CAIO BALANÇA A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE). Feio, não é? 
 
(T117) Caio: Tu não ficou feliz? 
 
(T118) Mãe: Não, fiquei triste. Não fiquei feliz não. Fiquei muito triste. Sabe porque mamãe 
ficou triste? Porque tu disse aquela palavra feia que mamãe não gosta. Aí se tu não disser 
mais, aí mamãe. Coma a sua galinha (CAIO BEBE ÁGUA). O que foi que Lulu botou aí 
dentro filho? 
 
(T119) Caio: Um negócio. 
 
(T120) Mãe: Não, o que que tem. Suco ou é água normal? 
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(T121) Caio: É água de coco. 
 
(T122) Mãe: Ah é água de coco. (CAIO BEBE A ÁGUA). Terminasse? Pronto?  
 
(T123) Caio: Ah! (CAIO DERRAMA ÁGUA NO TAPETE). 
 
(T124) Mãe: Eita  Caio. Cuidado. 
 
(T125) Caio: Molhou. 

(T126) Mãe: Mas foi só um pouquinho. Mamãe não faz questão não. 
 
(T127) Caio: Foi pouquinho, não foi? 
 
(T128) Mãe: Foi, mamãe não faz questão não. 

(T129) Caio: Um pouquinho de um nariz. 
 
(T130) Mãe: Um pouquinho de um nariz? Foi a quantidade de um nariz, foi?  Mas Caio tu tá 
fazendo o maior. Oh Caio bora amanhã comer na varanda? Pra não sujar o tapete de mainha? 
(CAIO BATE COM A COLHER NO PRATO). Ah não. Assim tá bom. Já não quer comer mais. 
Vai fazer meladeira. Não vai sujar mamãe que mamãe vai trabalhar. Pronto?  (CAIO 
BALANÇA A CABEÇA CONCORDANDO). Quer mais galinha? Quer galinha pura? (SÓ A 
GALINHA). Nem pura? Pura quer?   
 
(T131) Caio: Na varanda. 

(T132) Mãe: Ah Caio. Tá bom (CAIO SAÍ DA MESA). Tu já terminou esse almoço. Tu vai pra 
varanda fazer o que, hein? Vai aparecer vovó. 
 
(T133) Caio: Aí, tá enganchado (REFERINDO-SE AO PÉ NA CADEIRA). 
 
(T134) Mãe: Tá enganchado? Pede ajuda a mamãe.  
 
(T135) Caio: Ajuda. 
 
(T136) Mãe: Vai. Mamãe tá afastando a mesa. Vai, pronto. 
 
(T137) Caio: Bora.  
 
(T138) Mãe: Bora. Pra onde?  
 
(T139) Caio: Pra varanda.  
 
(T140) Mãe: Amanhã mamãe vai botar essa mesa na varanda. 
 
(T141) Caio: Bora pra varanda. 
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(T142) Mãe: Bora. Mainha amanhã vai botar essa mesa com Íris (BABÁ) na varanda. Sabe 
porque filho? Almoçar no tapete não dá certo. 
 
(T143) Caio: Bora Mainha. 
 
(T144) Mãe: Bora, mainha já tá indo (LIMPANDO A COMIDA DO TAPETE). Vai com o 
prato? 
 
(T145) Caio: Vai (CHAMANDO A MÃE COM A MÃO).  
 
(T146) Mãe: Deixo o prato aqui ou levo? 
 
(T147) Caio: Leva. 
 
(T148) Mãe: Pronto. Leva a água de coco filho. Me  ajuda filho. Pega a água de coco (SE 
ENCAMINHAM PRA VARANDA, CAIO PEGA O COPO E A CHUPETA). Deixa a chupeta, a 
gente  tá almoçando né Caio. Passa pra lá. Senta na mesinha. Bora sentar Caio. 
 
Ponto de vista: almoçar na varanda sentado na mesinha. 
 
(T149) Caio: Eu quero (COMER) com a mão. (MÃE SENTA CAIO NA CADEIRA DA 
VARANDA). 
 
(T150) Mãe: Com a mão? Por que não quer com a colher? Come com a colher filho. Tu 
não consegue não pegar essas? Consegue. Pega com a colher.  
 
Ponto de vista: comer com a colher. 

(T151) Caio: Com a mão. 

Conduta opositiva com ponto de vista explícito, se opondo ao ponto de vista da mãe. 
 
(T152) Mãe: Então pegue com a mão. Mas depois tem que lavar a mão. Acabasse? Tem que 
mastigar. Mamãe tá ali procurando vovó. Vovó vai aparecer na televisão sabia? (CAIO 
CONCORDA COM A CABEÇA, ENQUANTO COME). 
 
Resposta / reconhecimento da oposição: mãe significa a fala de Caio no turno anterior como 
oposição, recuando no seu ponto de vista e concordando que Caio pegue a comida com a mão, 
impondo condição (lavar a mão). 
 
(T153) Caio: “Indiota, indiota, indiota” (OLHA PRA CÂMARA E DIZ). 
 
(T154) Mãe: Essa palavra é feia, mainha fica triste, tia Ana Paula fica triste. Diz, tia eu não 
vou chamar desse nome não que é feio. 
 
(T155) Caio: “Indiota, inecil, indiota, indiôlo.” 
 
(T156) Mãe: Indiôlo? O que é indiôlo? (CAIO RIR). Foi painho que disse a tu indiôlo foi? 
Hein ?  Pergunta se tia Ana Paula tá triste com tu, pergunta. Ou se ela tá feliz. 
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(T157) Caio: Tá feliz. 
 
(T158) Mãe: Pergunta. Tu tá feliz tia? 
(T159) Caio: Não. Não tá feliz não (BALANÇANDO A CABEÇA NEGATIVAMENTE).  
 
(T160) Mãe: Ela não tá feliz não? E ela tá triste tá?  Tu perguntou pra saber? Tem que 
perguntar.  
 
(T161)Caio: “Inecil, indiôlo”, não é ? (MÃE BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
(T162) Mãe: Mamãe não gosta desse nome não. 
 
(T163) Caio: “Inecil, porra.”(REFERINDO-SE A MÃE). 

(T164) Mãe: É muito feio, quem te disse esses nomes tão feios, hein? Mamãe não gosta desse 
nome não/ 
 
(T165) Caio: Foi Henrique (PRIMO MAIS VELHO). 
 
(T166) Mãe: Ah foi Henrique. Mamãe vai falar pra tia Si que não pode dizer esse nome não 
que é feio. Vou dizer pra tia Si pra brigar com Henrique. Porque Papai do céu vai ficar triste 
com Henrique, sabia? (CAIO LIMPA AS MÃOS UMA NA OUTRA).  O que que tu tas fazendo 
Caio?  
 
(T167) Caio: Limpando a mão, oh (MOSTRA PRA MÃE). 
 
(T168) Mãe: Sujou foi filho? 
 
(T169) Caio: Sujou não. Eu limpei. 
 
(T170) Mãe: Deixa mamãe dar um beijo em tu (BEIJA CAIO). Mamãe tava com saudade de 
tu gordão. Mainha tava morrendo de saudade de tu. Tu tava com saudade de mainha?  Foi 
legal a tua escola filho?  (CAIO BEBE ÁGUA). Tia Paula fez o que hoje na tua escola?  O que 
foi que ela fez? Tia Paula brincou com tu?  
 
(T171) Caio: Tia Paula? 
 
(T172) Mãe: Sim. Brincou filho?  Ah, tia Paula não. Tia Vírginia. Deixe mamãe tirar um 
negócio daqui (MÃE TIRA ALGO DA COLHER). 
 
Ponto de vista: Tirar algo da colher. 
 
(T173) Caio: É não. É pirê. 
  
Conduta opositiva com ponto de vista explícito: se opõe ao ponto de vista do proponente, 
tornando explícito seu próprio ponto de vista. 
 
(T174) Mãe: Come o pirê. Vai comer o pirê? Vai Caio vai (CAIO BRINCANDO COM A 
COLHER). Coma. Quer não? 
 



Capítulo 3 - Análise dos dados 118

Resposta: Mãe significa a fala de Caio no turno anterior como oposição, aceitando-a. 
 
(T175) Caio: Quero (  ) . 

(T176) Mãe: Vai agora. Eita vai aparecer vovó (MÃE SAÍ DA VARANDA E VAI PRA  
SALA).   
 
 
 
 

Serão destacados a seguir, fragmentos ou extratos de outros protocolos analisados, 

explicitando condutas opositivas expandidas antecipatórias, foco central do presente 

estudo.  

 

 

Primeira video-gravação Gabi 
Data: 31/ 05/04 
Duração da sessão: 20 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: Gabi (apelido de Gabriela) não havia ido à escola, pois 
estava gripada. Segundo a mãe, ela passou o fim- de -semana  sem querer comer nada. O pai 
que trabalha em outra cidade durante a semana, excepcionalmente estava almoçando em casa. 
Estavam à mesa, o pai, a mãe na cabeceira, e Gabi ao lado do pai. O “algo estranho”, fora do 
habitual, inserido na refeição de hoje de Gabi, visando o surgimento de condutas opositivas 
foi salada de alface. Tv desligada na sala ao lado. A gravação teve início quando a mãe 
preparou o prato de Gabi e ambas se sentaram à mesa. O pai se sentou depois de iniciada a 
gravação. O final da gravação foi marcado pela saída de Gabi da sala. 
 
 
Os sinais utilizados na transcrição foram os sinais conversacionais de Marcuschi (1999) e os 
marcadores de Koch (2000). O negrito é ênfase de análise, não é marca de transcrição. 
 
 
(T01) Gabi: Eu não quero. Não gosto disso (REFERINDO-SE Á SALADA DE ALFACE 
QUE A MÃE HAVIA COLOCADO NO SEU PRATO CHORUMINGANDO, DE PÉ NA 
CADEIRA). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória: através da antecipação de oposição à 
própria posição, negando algo que ninguém havia afirmado explicitamente, justificando seu 
ponto de vista (nega e diz por que), contrário ao do proponente. Ao ver algo estranho, fora do 
habitual, Gabi antecipa uma objeção que poderia ser levantada contra seu próprio ponto de 
vista. Esse movimento se torna explícito a partir da resposta ou reação da mãe à oposição, no 
turno seguinte, permitindo vislumbrar o ponto de vista do proponente, após ter sido desafiado 
pelo oponente. 
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(T02) Mãe: Oh, presta atenção, todo mundo (REFERINDO-SE AO PAI E A SI MESMA) vai 
comer. Tá vendo, pra ficar forte, pra crescer. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como uma oposição, mas não a 
aceita, justificando seu ponto de vista (comer pra crescer). 
 
(T03) Gabi: Eu não quero. Eu não gosto disso (APONTANDO PARA O PRATO, AINDA 
DE PÉ NA CADEIRA). 
 
Conduta opositiva expandida através da justificação de seu ponto de vista, contrário ao do 
proponente: presença de argumento implícito (ponto de vista: eu não quero + justificativa: eu 
não gosto disso), confirmando e mantendo seu ponto de vista do T01; 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de apontar o prato, ratificando a oposição verbal. 
 
 
(T04)Mãe: Quer que tire? Quer? (GABI BALANÇA A CABEÇA 
AFIRMATIVAMENTE). 
 
Resposta: Mãe significa a fala e o gesto de Gabi  como uma oposição, aceitando-a, recuando 
do seu ponto de vista inicial (comer salada de alface). 
 
(T05) Gabi: Não gostei. 
 
Conduta opositiva com referente implícito, contrário ao da mãe, ratificando seu ponto de vista 
inicial. 
 
(T06) Mãe: Gostou não, tá certo. Oh, mainha vai tirar oh (TIRANDO A SALADA DO 
PRATO E COLOCANDO EM OUTRO), tá bom? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi do turno anterior como oposição, aceitando-a (tira o 
que ela não gosta de comer, a salada de alface). 
 
(T07) Gabi: É nojento. 
 
(T08) Mãe: Não, não é nada de nojento. Isso é comida. É verdura, que faz crescer, menininha 
crescer. Viu? 
 
Mãe contra-argumenta T08, justificando. 
Ponto de vista: verdura faz crescer. 
 
(T09) Gabi: Tem mais uma aqui (APONTANDO). 
 
(T10) Mãe: Não isso aqui é da carninha, que você come todo dia. Deixe de conversa, vá. 
Come pra tia, pra mostrar ali no filme que você come tudinho. Que você é uma moça grande, 
visse.(GABI SENTA NA CADEIRA E COMEÇA A COMER, ENQUANTO A MÃE COLOCA 
SUCO PRA ELA). Oxênte. Limpando ai (GABI LIMPOU A BOCA COM A TOALHA DA 
MESA). Ah, Mamãe esqueceu o guardanapo, peraí. (GABI TOSSE E RIR).Cuidado pra não 
derrubar o suquinho, viu mainha (ENQUANTO GABI LIMPA A BOCA COM O 
GUARDANAPO). 
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(T11) Pai: Coma mainha (REFERINDO-SE Á FILHA) vá, coma. Painho vai terminar 
primeiro que você, hein. (ELE SENTOU À MESA DEPOIS DA MÃE E FILHA). 
Pai reforça o ponto de vista da mãe do T 08 (proponente duplo). 
 
(T12) Gabi: Eu to com a mão suja? (MOSTRANDO A MÃO PRA MÃE, QUE BALANÇA A 
CABEÇA NEGATIVAMENTE, ENQUANTO ELA BRINCA COM O PAI). 
 
(T13) Pai: Coma, vá. 
 
Idem ao T 11. 
 
(T14) Mãe: Coma Gabi pra crescer. Epa, o suco sozinho, só não, viu Gabi (ENQUANTO 
GABI BEBE O SUCO). Come tudinho (GABI MASTIGA E BOTA A COMIDA PRA FORA, 
RINDO). Epa! 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de cuspir a comida, expressando rejeição, antecipando uma 
oposição verbal. 
(T15) Pai: O que foi hein? O que foi? 
 
Resposta: Pai significa o gesto de Gabi no turno anterior como oposição, demandando uma 
justificativa. 
 
(T16) Gabi: Eu tava me engasgando. 
 
Conduta opositiva expandida, através da justificação de seu ponto de vista, contrário ao do 
proponente. 
 
(T17) Mãe: Bote pouco. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, contra-
argumentando. 
 
(T18) Gabi: AI, NÃO! (ASSUSTOU-SE COM A GATA). 
 
(T19) Pai: Tome, vá, tome. Não, não. Hanah (A GATA), não vem mais não. Saí, Hanah. 
 
(T20) Gabi: Ah, vá,vá (DE PÉ NA CADEIRA, REFERINDO-SE Á GATA). 
 
(T21) Pai: Vá levanta daí. Bora. Tome (LEVANDO A COLHER Á BOCA DE GABI). 
 
Ponto de vista: comer. 
 
(T22) Gabi: Eu não to com fome. 
 
Conduta opositiva expandida através da justificação de seu ponto de vista. 
 
(T23) Pai: Coma vá, coma mais uma. 
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Resposta: Pai significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas insiste no seu 
ponto de vista inicial, tentando negociar com Gabi. 
 
(T24) Gabi: Eu não tô com fome (GABI BEBE O SUCO). 
Conduta opositiva expandida através da justificação de seu ponto de vista, contra-
argumentando e confirmando T22. 
 
(T25) Mãe: Quer mais não? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição.  
 
(T26)Gabi: Ai,ai! (SE ASSUSTA NOVAMENTE COM A GATA, DERRUBANDO UM 
POUCO DE SUCO). 
 
(T27) Mãe: Oh Hanah, oh Hanah (A GATA) Pinho. 
 
(T28) Gabi: Vá, vá, fora (BRIGANDO COM A GATA, DESCENDO DA CADEIRA). 
 
Quarta vídeo gravação Gabi 
 
Data: 03/ 06/ 04 
Idade: 3 anos e 7 meses. 
Duração da gravação: 35 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: Gabi almoça na mesa de jantar com a mãe e a irmã 
(Aline) que não foi pra escola. Tv ligada na outra sala. “O algo estranho” colocado no prato 
pela mãe, fora do habitual, visando provocar a emergência de condutas opositivas, foi 
panqueca. 
 
Os sinais e marcadores conversacionais foram os mesmos usados na primeira transcrição. O 
negrito não é marcador, mas ênfase da análise. 
 
 
 
 
(T01) Gabi: Isso aqui eu não gostei (APONTANDO PARA O PRATO). Eu não gostei 
disso não (CHORUMINGANDO). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição à própria posição: Gabi antecipa 
e justifica uma objeção à própria posição, descartando possível contra-argumento. Gabi nega 
algo que ninguém afirmou explicitamente (comer panqueca). 
 
(T02) Mãe: Ahãn? 
 
(T03) Gabi: Eu não gostei. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, reafirmando T01. 
 
(T04) Mãe: Você nem experimentou. 
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Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas não aceita a 
oposição, contra-argumentando T3. 
 
(T05) Gabi: Mas eu não gosto! (VIRANDO DE COSTAS PRA MESA). 
 
Conduta opositiva expandida justificando e mantendo sua posição inicial (não gosto de 
panqueca). 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar de costas pra mesa, reforçando sua oposição verbal. 
 
(T06) Mãe: É panqueca Gabi. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, porém, não aceita tal 
oposição, justificando T5 e mantendo seu ponto de vista inicial (você deve comer a panqueca, 
que foi o “algo estranho”colocado no prato). 
 
(T07) Gabi: Mas eu não quero panqueca. 
 
Conduta opositiva expandida, através de justificação e explicitação de seu ponto de vista 
inicial, contrário ao do proponente, reforçando T05. 
 
(T08) Mãe: Oh, é feito sabe como é, é feito como é/ 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, mas não aceita, 
tentando justificar o T06. 
 
(T09) Aline: Mãe, me dá aquele prato de arroz (MÃE PASSA O PRATO). 
 
(T10) Gabi: De pizza. 
 
(T11) Mãe: De pizza, é! 
 
(T12) Gabi: Mas eu não de (  ). 
  
Tentativa de contra-argumentar T11. 
 
(T13) Mãe: Experimente pra você ver. É pizza, é gostoso. 
 
Resposta: Mãe ignora a oposição de Gabi, insistindo e justificando seu ponto de vista inicial 
(comer panqueca é gostoso). 
 
(T14) Gabi: Não quero! (GRITANDO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 
 
(T15) Mãe: Oh, tem ketchup Gabi. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de Gabi no turno anterior como oposição, ignorando tal 
oposição, tentando convencê-la a comer panqueca, a partir de algo que ela gosta (ketchup). 
 
(T16) Gabi: Não quero de jeito nenhum (VIRA DE COSTAS PRA MESA). 
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Conduta opositiva expandida através de modalização: a expressão de “jeito nenhum”, 
expressa a rejeição de Gabi para qualquer possibilidade de negociação ou acordo com a mãe. 
Conduta opositiva gestual: o ato de virar de costas pra mesa, reforçando sua oposição verbal . 
 
 
 
Primeira vídeo gravação de July  
 
Dia: 30/03/04 
Idade: 2 anos e 7 meses. 
Tempo de duração da gravação: 30 minutos. 
Contextualização do setting refeição: O início da gravação se dá quando a mãe faz o prato 
de July (arroz, feijão, carne e macarrão) e senta ela na cadeira da sala de jantar. O pai senta na 
cabeceira e a mãe ao lado dela. O algo estranho oferecido à July é verdura, visando o 
surgimento de condutas opositivas. A babá transita entre a sala e a cozinha, mas não participa 
diretamente da gravação. Criança estava muito atenta à câmara, e ás vezes até se 
“amostrando”para a pesquisadora. 
 
 
Sinais utilizados na transcrição foram os seguintes, extraídos de Koch (2000) e 
Marcuschi (1999). O negrito é ênfase da análise, não é sinal de transcrição. 
 
Falas inaudíveis: ( ) 
Falas interrompidas: / 
Pausa:[...] 
Comentários contextuais do analista:(ITÁLICO MAIÚSCULO ENTRE PARÊNTESES). 
Ênfase ou acento forte: LETRAS MAIÚSCULAS. 
 
 
 
 
(T01)July: Ai! (RECLAMANDO DA MÃE, AO AJEITAR JULY NA CADEIRA DA MESA 
DE JANTAR). 
 
(T02)Mãe: Calma, mamãe vai partir pra você (PARTINDO A CARNE DO ALMOÇO NA 
FRENTE DE JULY). 
 
(T03)July: Eu vou comer esse arroz não (OLHANDO PRO ARROZ QUE ESTAVA NO 
PRATO, APONTANDO). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição: antecipação de um contra-
argumento a um possível argumento da mãe para que ela coma o arroz, explicitando seu ponto 
de vista. Uma conduta opositiva antecipatória é aquela situação onde a criança nega algo que 
ninguém havia afirmado explicitamente. 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de apontar, reforçando e demarcando sua oposição verbal, 
fazendo parte do ato de se opor. 
 
(T04) Mãe: Vai comer arroz.....Tira a mão do prato (JULY COLOCA A MÃO NO 
PRATO). 
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Resposta: Mãe significa a fala / gesto de July no turno anterior como oposição, não 
aceitando-a, contra-argumentando. 
 
(T05)July: Eu quero água, água, água, água. 
 
(T06)Mãe: Depois você toma água, água. 
 
Mãe impõe condição implícita: primeiro comer, depois beber água. 
 
(T07)July: Mas eu quero. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantendo sua posição do T4.  
 
(T08)Mãe: Depois você toma água, água. Quer suco de laranja? Aquele gostoso? 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July no turno anterior como oposição, mantendo sua 
posição do T6, ao mesmo tempo em que propõe algo novo. 
 
(T09)July: Não, água, água. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, reafirmando seu ponto de vista inicial. 
 
(T10) Pai: Coma pra comer o bolinho depois. 
 
(T11) July: Não.(O TEMPO TODO OLHANDO PRA CÂMARA). 
 
(T12) Pai: Quem fez aquele bolo filha? (O BOLO ESTAVA EM CIMA DA MESA). 
 
(T13) Mãe: Quem fez aquele bolo de chocolate gostoso? 
 
(T14) July: Didi (APONTANDO PRA COZINHA ONDE A BABÁ ESTAVA). 
 
(T15) Mãe: Bota verdura pra ela amor (O ALGO ESTRANHO DA REFEIÇÃO QUE 
ESTAVA EM CIMA DA MESA). 
  
(T16) Pai: Ela não come não, verdura. 
 
(T17) Mãe: Sérginho bota verdura pra ela (REFERINDO-SE AO MARIDO). 
 
(T18) Pai: Quando você chegar aqui você bota (REFERINDO-SE À ESPOSA QUE 
AINDA ESTAVA DE PÉ, INDO PRA COZINHA). 
 
(T19) July: Gosto não (MÃE IA COLOCAR VERDURA NO PRATO DELA).  
 
Conduta opositiva expandida com justificativa: contra-argumenta justificando, nega e diz 
porque, antes da mãe colocar a verdura no prato dela. 
 
(T20) Pai: Gosta não né. 
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Pai significa a fala de July no turno anterior como oposição, aceitando sua justificativa. 
 
(T21) Mãe: Por que tu não gosta de verdura? 
 
Pedido de justificativa. 
 
(T22) July: Porque não. 
 
Reação circular (é a re-afirmação da negativa). A criança não responde ou responde com nova 
recusa para a qual o adulto demanda uma justificativa. A criança repete parte do enunciado 
que antecede a pergunta do adulto ou parte da própria pergunta. 
 
(T23) Mãe: Porque não, porque? Tem algum motivo pra você não gostar de verdura (MÃE 
TENTA COLOCAR VERDURA NO PRATO DELA). 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, mas não aceita, insistindo numa 
explicação ou justificativa. 
 
(T24) July: Gosto não!  
 
Conduta opositiva expandida com justificativa: justifica explicitando seu ponto de vista, 
reafirmando T19. 
 
(T25) Mãe: Por que eu não posso botar? 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior como oposição, demandando novamente uma 
justificativa. 
 
(T26) July: Porque não. 
 
Reação circular, idem ao T21. 
 
(T27) Mãe: Deixa eu botar só um pouquinho? 
 
Resposta: Mãe continua insistir no seu ponto de vista (comer verdura), flexibilizando-o, 
ignorando a oposição de July. 
 
(T28) July: Quero não.... Não!  
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário ao do proponente. 
 
(T29) Mãe: Então ta. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July como oposição, desta vez aceitando, recuando no seu 
ponto vista. 
  
(T30) Pai: Coma a comidinha também, coma. 
 
(T31) July: To comendo (OLHANDO PRA CÂMARA). 
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Quarta vídeo- gravação de July 
Dia: 06/04/04 
Idade: 2 anos e 7 meses. 
Duração da sessão: 25 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: as gravações tiveram que ser interrompidas durante 3 
dias, pois a criança ficou doente (virose) tendo que ser hospitalizada. July voltou ontem pra 
casa, estando ainda abatida.  Hoje ela vai comer no sofá com a babá e a mãe. O pai come na 
mesa da sala de jantar. July vai comer carne de sol, que chama de churrasquinho, algo que ela 
está habituada a comer. Hoje, por ter estado doente, não foi solicitado à mãe que colocasse 
algo que July não gostasse no seu prato, pois era preciso se alimentar bem. Barulho de uma 
furadeira em outro apartamento, atrapalhando o entendimento do diálogo. A gravação foi 
iniciada quando July se senta no sofá pra comer (estava deitada) e é finalizada após a 
sobremesa. 
 
Os sinais utilizados foram os mesmos da primeira vídeo-gravação. 
 
 
 
 
(T1) Mãe: Mamãe dá pra July? (MÃE SE REFERE Á COMIDA. JULY ESTÁ SENTADA NO 
SOFÁ). 
 
(T2) July: Não. 
 
(T3) Mãe: Quem dá? (JULY APONTA PRA BABÁ). Didi (babá)? Tem que cortar né, a 
carninha. Didi vai cortar pra dá a comidinha pra July. 
 
(T4) Pai: Vou almoçar (SE DIRIGINDO Á MESA). 
 
(T5) Babá: Falta esquentar o feijão. 
 
(T6) July: Eu não quero feijão não (CHORUMINGANDO). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição: antecipação de um possível 
argumento dos pais ou babá (você deve comer feijão). July nega algo que ninguém havia 
explicitado anteriormente nessa situação (ninguém havia oferecido feijão à July), 
explicitando seu ponto de vista e descartando possível contra-argumento dos pais ou da 
babá. 
 
(T7) Mãe: Não é pra você não, é pro seu pai. Coma a comidinha. 
 
Resposta: Mãe significa a fala de July do turno anterior como oposição, aceitando-a (não é 
pra comer feijão e sim o seu almoço: arroz e carne de sol). 
 
(T8) Diana: Arroz e carne de sol (MOSTRA PRA JULY), pode ser? 
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(T9)July: Quero carne de sol (FALA BAIXINHO E PEGA A CARNE COM A MÃO). 
 
(T10) Didi: Depois o arroz, né. Tu foi pro coléginho, foi? Tu viu quem saindo do colégio? 
Toma o arrozinho.  Tu viu Fernanda lá no colégio? (JULY BALANÇA A CABEÇA 
AFIRMATIVAMENTE). Tu mostrou teu dodói pra ela? (JULY BALANÇA A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE). Não mostrou, esqueceu. Tu viu quem mais? 
 
(T11) July: (  ). 
 
(T12) Didi: Quem? Sabrina. 
 
(T13) July: Sabrina não. Vivi. Natália. 
 
(T14) Didi: Sabia que eu vi a mãe de Natália? Ela perguntou cadê July? Sabe quem eu vi hoje 
de manhã? A mãe de Dalvinha. Ela fez, cadê minha “potoquinha”? Eu disse, ela ta dodói. Ela 
disse, então vou levar Dalvinha pra brincar com ela à tarde. Tu vai emprestar o teu bibite 
(motoca) pra ela? 
 
(T15) July: Não, eu vou emprestar o de Bele. 
 
(T16) Diana: O de Bele, não é. E empresta aquele carrinho/ 
 
(T17) July: O meu? 
 
(T18) Didi: Não, aquele que faz/ 
 
(T19) July: O meu? Não empresto. 
 
(T20) Didi: Tu não empresta pra Narrane não? 
 
(T21) July: Não. 
 
(T22)Didi: Então quando tu for pra casa dela, ela não vai deixar tu pegar nos brinquedos dela. 
 
(T23) Pai: Por que tu não empresta pra Narrane? 
 
Pedido de justificativa referente á T21. 
 
(T24) July: Porque não.  
 
Reação circular: responde com nova recusa ante a um pedido de justificativa. 
 
(T25) Pai: Mas porque não? 
 
Resposta: Pai significa a fala anterior de July como oposição, mas não a aceita, demandando 
uma nova justificativa. 
  
(T26) July: Não. 
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Conduta opositiva com ponto de vista implícito, mantendo sua posição inicial (não emprestar 
o brinquedo). 
(T27) Mãe: Ela é tão boazinha, tua amiguinha Narrane. 
 
Resposta: Mãe significa a fala anterior de July como oposição, mas não a aceita, tentando 
convencê-la a mudar seu ponto de vista, contra-argumentando. 
 
(T28) Pai: Tem que emprestar July. 
 
Pai reforça a posição da mãe. 
 
(T29) July: Quero suco de laranja. 
 
(T30) Mãe: Eu vou pegar pra você. 
 
(T31) Didi: Tu vai emprestar qual pra Dalvinha? Tu empresta o de Bele né? 
 
Ponto de vista: emprestar o brinquedo aos amigos (babá retoma esse tópico de discussão). 
 
(T32) July: Eu vou emprestar a casinha, de, de carro. 
 
(T33) Didi: E a bicicleta de Luana, hein? 
 
(T34) July: Vou emprestar não que ela cai. Mas a minha (BICICLETA) empresta 
(RISOS). 
 
Conduta opositiva expandida com justificação do ponto de vista: Argumento implícito (Ponto 
de vista + justificativa: não vou emprestar a bicicleta de Luana, pois Dalvinha cai. Vou 
emprestar a minha bicicleta pra ela, pois ela não cai). Utilização do conectivo “mas” 
(operador adversativo orientado para conclusão contrária). Há aumento da estrutura do 
argumento. 
 
(T35) Didi: Tu empresta? E a de Naoni? Como é o nome dele? Naroni? 
 
(T36) July: Raoni. 
 
(T37) Didi: É esse  Raoni. Você vai emprestar pra ele? 
 
(T38) July: Vou. 
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Quarta vídeo-gravação Caio 
 
Data: 18/05/2004 
Idade: 2 anos e 11 meses 
Duração da gravação: 35 minutos. 
Contextualizando o setting refeição: Caio come com a babá na varanda na sua mesinha. A 
babá colocou feijão no prato (o algo estranho), que ele não gosta nem come. A gravação teve 
início quando a babá traz o prato pra Caio, sentando-o na cadeira da sua mesinha na varanda.
  
 
 
 
 
(T01) Caio: Eu não quero esse pato (CAIO DIZ AO SENTAR NA CADEIRA, OLHANDO 
PARA O PRATO COM FEIJÃO). 
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição: antecipação de uma posição 
contrária à sua própria, explicitando seu ponto de vista (não comer feijão), contrário ao da 
babá. Caio nega algo que ninguém na situação afirmou explicitamente, no caso, a babá não 
sugeriu explicitamente que ele comesse feijão. 
 
(T02) Babá: Por quê? Que prato? 
 
Resposta: Babá significa a fala de caio no turno anterior como oposição, não aceitando a 
oposição, demandando uma justificativa. 
 
(T03) Caio: Esse (APONTANDO). 
 
Caio ratifica sua oposição no T01 (o gesto de apontar enfatiza sua oposição verbal). 
 
(T04)Babá: Quer não esse não? (CAIO BALANÇA COM A CABEÇA 
NEGATIVAMENTE). Tá bom. Um pouquinho só?  
 
Resposta: Babá significa a oposição na fala de Caio, insistindo no seu ponto de vista inicial 
(comer só um pouquinho do almoço, que incluí o feijão, que ele não gosta), flexibilizando-o; 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de Caio balançar a cabeça negativamente, recusando a 
proposta da babá, ratifica seu ponto de vista inicial em T01, mantendo-o, bem como, 
antecipa uma oposição verbal no turno seguinte. 
 
(T05) Caio: Não (BALANÇA A CABEÇA NEGATIVAMENTE). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista implícito, contrário à posição da babá (proponente) 
reforçando seu ponto de vista inicial (não comer feijão). 
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Conduta opositiva gestual: o ato de balançar a cabeça negativamente, acompanha e ratifica 
sua oposição verbal 
 
(T06) Babá: Então tá bom/ 
 
(T07) Caio: EU NÃO QUERO ISSO!(APONTANDO PRO PRATO QUE TINHA 
FEIJÃO)/ 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, (o dêitico: isso equivale a feijão) mantendo 
sua posição inicial; 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de apontar acompanha a oposição verbal, enfatizando-a. 
 
 
(T08) Babá: Tá bom, Ìris não dá esse não (LEVA A COLHER Á BOCA DELE, QUE NÃO 
ABRE A BOCA). Oh, Íris não tá dando esse não, vá tá não, é sério. 
 
Resposta: Babá significa a fala / gesto de Caio no turno anterior como oposição, mas não a 
aceita, insistindo para que ele coma, através do gesto de dar a comida na sua boca. 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de Caio não abrir a boca, recusando o almoço, antecipa uma 
oposição verbal no turno seguinte, ratificando e mantendo seu ponto de vista inicial. 
 
(T09) Caio: Eu não quero, só com carninha (RESMUNGANDO E BATENDO A MÃO NA 
CADEIRA). 
 
Conduta opositiva expandida, através da justificação de seu ponto de vista: nega e diz o que 
quer (não quero comer toda a comida, só a carninha), justificando seu ponto de vista. 
Aumento da estrutura do argumento. 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de bater a mão na cadeira, expressando desaprovação, 
acompanha e ratifica sua oposição verbal. 
 
(T10) Babá: Só carninha (DANDO A COMIDA PRA ELE, QUE RESMUNGA E 
ESPERNEA). Só carninha, oh aqui. (CAIO GRITA E CHORA. A BABÁ TROCA O PRATO 
E TIRA O FEIJÃO). Beleza? Então pé na tábua e vamo lá tigrão (DANDO A COMIDA NA 
SUA BOCA, AGORA SEM O FEIJÃO). 
 
Resposta: Babá significa a fala / gesto de Caio no turno anterior e nesse turno como oposição, 
dessa vez aceitando-a, retirando o feijão do prato, recuando no seu ponto de vista, cedendo e 
ratificando a posição de Caio; 
 
Conduta opositiva gestual: o ato de Caio espernear e resmungar, se opondo a comer, ratifica 
seu ponto de vista inicial, mantendo-o. 
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Terceira vídeo gravação Caio 
 
Data: 17/ 05 / 04 
Contextualizando o setting refeição: Hoje Caio chega da escola com a mãe (de chupeta) e 
vai comer na varanda com ela, na sua mesinha. “O algo estranho” colocado no prato hoje foi 
salada de verdura. 
 
 
 
(T01) Mãe: Mainha vai almoçar/ (MÃE SENTADA NO CHÃO E CAIO NA SUA CADEIRA 
DA MESINHA). 
 
(T02) Caio: Eu to com medo (CAIO DE CHUPETA PUXANDO A PERNA DA MÃE). 
 
(T03) Mãe: Tá certo. Mainha não tem medo não. Nem eu nem tu tem medo de tia Ana Paula. 
Olha Caio/ 
 
(T04) Caio: Eu não quero isso! (CAIO APONTA PARA A VERDURA E BATE O PÉ NO 
CHÃO).  
 
Conduta opositiva expandida antecipatória de oposição ao próprio argumento: Caio, ao 
ver algo estranho, fora do habitual no seu prato, antecipa uma objeção que poderia ser 
levantada contra seu próprio ponto de vista. Ele nega algo que ninguém na situação havia 
explicitado anteriormente, descartando possível contra-argumento. 
 
Conduta opositiva gestual: O ato de bater o pé no chão enfatiza sua oposição verbal fazendo 
parte do ato de se opor. 
 
(T05) Mãe: Não quer o que? 
 
(T06) Caio: Isso. 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito ( isso = a verdura). 
 
(T07) Mãe: Diga a mainha o que você não quer ( MÃE TIRA A CHUPETA DA BOCA 
DELE).  
 
(T08) Caio: Não quero isso! (CAIO GRITA, SE LEVANTA E EMPURRA A MESA ATÉ 
QUE A BABÁ TIRA A VERDURA DO PRATO). 
 
Conduta opositiva com ponto de vista explícito, reforçando T4 e mantendo seu ponto de vista 
inicial.  
Conduta opositiva gestual: O ato de empurrar a mesa ratifica sua oposição verbal se 
integrando ao ato de se opor. O ato da babá retirar a verdura do prato, indica que sua fala 
/gesto foram significados como oposição, sendo aceita pela mãe. 
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4 - CONCLUSÕES 

 

O presente estudo investigou o desenvolvimento de habilidades argumentativas orais 

em fases mais precoces de aquisição da linguagem, especificamente a possibilidade de 

antecipação de posições contrárias pela criança dentro do seu próprio discurso.  

Do trabalho realizado, obtemos uma descrição dos modos com os quais a criança 

recusa os pedidos que os outros lhe fazem, se opondo às declarações de seus interlocutores. O 

discurso opositivo foi o que prevaleceu nas interações das crianças em situações de refeições, 

como resposta aos seus interlocutores, expressando a habilidade da criança em alternar 

diferentes estratégias argumentativas, como resposta à oposição estabelecida, baseada no seu 

entendimento, derivado do seu contexto familiar, do que seria uma conduta ou resposta 

apropriada. Tais condutas opositivas não se constituem, portanto, em tentativas isoladas de 

atingir determinado objetivo, mas são imbricadas de uma intencionalidade própria, variando 

de acordo com o objetivo imediato que a criança visa atingir, geralmente via negociação, 

acordos, persuasão. Estratégias essas, “aprendidas” com os pais e utilizadas pela criança, de 

acordo com a conveniência da situação, geralmente em benefício próprio. É importante 

mencionar que, o fato da criança se opor, não quer dizer, todavia, que consiga impor ao adulto 

suas exigências, desejos, ou convicções. A criança ao se opor, ou ao se recusar a fazer algo, 

expressando uma opinião divergente daquela do próprio interlocutor, sente a necessidade de 

acrescentar informações que o leve (o proponente) a mudar de opinião ou a desistir do seu 

ponto de vista.  Isso foi demonstrado, através das condutas opositivas expandidas (via 

justificação de seu ponto de vista; via modalização ou antecipação de oposição à própria 

posição) e das negociações ou acordos estabelecidos entre criança e adulto, presente nos 

protocolos estudados, havendo a possibilidade da criança contra-argumentar, justificar suas 

opiniões ou pontos de vista e até mesmo antecipar posições contrárias ao próprio argumento. 



       Capítulo 4 - Conclusões 133

A produção de uma estrutura de argumentação mais complexa, hierarquicamente superior, 

indo além do confronto de pontos de vista e justificação, como no caso das condutas 

opositivas expandidas antecipatórias de oposição à própria posição, encontrada nos 

protocolos, mas em menor proporção que as condutas opositivas simples (constituídas por 

ponto de vista implícito ou explícito, contrário ao do proponente, maximamente dependente 

do contexto onde foi produzida) explicita um processo de negociação de diferenças de 

opinião, via contra-argumentação. 

 A negociação requer do indivíduo demandas da ordem do cognitivo e do lingüístico 

(sem querer dicotomizar ou submeter um aspecto ao outro). Do ponto de vista cognitivo, 

requer um nível de descentração que permita a representação de diferentes pontos de vista 

sobre uma mesma questão.  Essa possibilidade de descentração foi encontrada nos protocolos, 

mesmo se tratando de crianças tão pequenas.  Já do ponto de vista lingüístico, a negociação 

requer o uso de conectivos e formas concessivas que marcam o reconhecimento do ponto de 

vista do outro, viabilizando a articulação do discurso de um falante ao seu interlocutor. Nos 

protocolos, tal aspecto pode ser explicitado através das condutas opositivas expandidas via 

modalização, possibilitando que se formulem avaliações a respeito das várias perspectivas de 

um argumento.  

Foi possível verificar como são praticadas e exercitadas em família as estratégias 

argumentativas pelas crianças pequenas, desmistificando o pressuposto de que elas possuem 

uma argumentação pouco eficaz ou rudimentar. O fato da criança, numa faixa etária tão 

precoce da aquisição da linguagem, ser capaz de formular a sua própria posição ou ponto de 

vista, independente de já poder antecipar a posição do outro, como foi verificado no estudo, já 

indica a existência de um movimento argumentativo em desenvolvimento. Além da coerência 

e coesão dos enunciados, os encadeamentos argumentativos produzidos pelas crianças nos 

protocolos estudados são de um “refinamento ou sofisticação” semelhante aos enunciados 
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produzidos pelos adultos. Diante dessa “competência precoce”, poderíamos questionar então, 

de que natureza, quais seriam as diferenças da argumentação na criança e no adulto, se numa 

perspectiva desenvolvimentista, prevê-se ainda que a criança vai desenvolver bastante suas 

condutas argumentativas? Difícil responder essa questão, mas deve haver mudanças 

importantes no que diz respeito aos conteúdos dos enunciados em idades posteriores. Um 

outro aspecto importante, diz respeito à dependência discursiva da criança face à necessária 

colaboração do adulto, no desenvolvimento de sua capacidade de auto-regulação. Segundo 

Pontecorvo & Pirchio (2000), “in conclusion, by studying younger children and assuming a 

developmental look at the issue, we think that the conversational presence of the other is a 

critical factor that must be taken into account for the development of argumentative skills” 

(p.363).  Uma outra diferença é que, em contraste com os adultos que reagem diferentemente 

a objetos e a pessoas, as crianças pequenas fundem ação e fala em resposta tanto a objetos 

como a seres sociais, determinando a união fundamental e inseparável entre fala e ação na 

atividade da criança. Essa união torna-se particularmente clara quando comparada com a 

separação desses processos nos adultos. Portanto, se há mudanças, podemos afirmar então que 

há desenvolvimento.   

 Contrariamente ao que foi relatado por outras pesquisas que estudaram o 

desenvolvimento de habilidades argumentativas orais em crianças jovens, este trabalho sugere 

que a ocorrência de contra-argumentação e / ou de antecipação de posições contrárias ao 

próprio argumento, não é uma aquisição tão tardia no desenvolvimento humano, pois os dados 

mostraram que as crianças estudadas foram capazes de definir pontos de vista, agregar 

justificações e até antecipar posições contrárias ao seu discurso. Os dados também apontaram 

para a capacidade das crianças utilizarem o discurso familiar em benefício próprio, podendo 

inclusive contra-argumentar afirmações ou pontos de vista relançando-as a quem as havia 

produzido (pais ou babá), bem como, antecipar posições contrárias ao próprio argumento. As 
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crianças observadas foram capazes de colocar em ação estratégias muito complexas de 

oposição. 

Um dado interessante encontrado no trabalho e que vale a pena destacar, diz respeito 

às reações circulares presentes nos enunciados das crianças pesquisadas com idade inferior a 

três anos (July e Caio), e que “desaparecem” nos protocolos das crianças mais velhas. Nesse 

tipo de oposição a criança não responde ou responde com nova recusa ante a um pedido de 

justificativa. A criança repete parte do enunciado que antecede a pergunta do adulto, ou parte 

de própria pergunta, reafirmando a negativa. Na reação circular, a justificativa é substituída 

por um movimento de retomada do ato de dizer. As justificativas oferecidas pela criança 

parecem implicar no reconhecimento de um papel interlocucional. Mesmo não dando pra 

afirmar, devido ao pequeno número de crianças observadas, que isso seja uma tendência do 

desenvolvimento, vale a pena destacar o fato, ou quem sabe, sugerir uma hipótese 

desenvolvimentista com relação às reações circulares encontradas nesse estudo. 

Um outro dado revelado nos protocolos, que merece ser destacado, diz respeito às 

condutas opositivas gestuais ou não verbais, encontradas em todos os protocolos, sem 

exceção, que além de desempenharem um papel fundamental na interação face a face, 

estabelecendo, mantendo e regulando o contato, tais condutas enfatizam e / ou antecipam uma 

oposição verbal integrando-se, fazendo parte do ato de se opor. As condutas gestuais 

explicitam a unidade ação / fala, a comunicação dialógica, intencional. A relação entre fala e 

ação é dinâmica no decorrer do desenvolvimento das crianças. Nesse primeiro momento a fala 

acompanha as ações das crianças para posteriormente, preceder a ação, quando surge a função 

planejadora da linguagem, ampliando as funções emocionais e comunicativas, modificando o 

campo psicológico da criança. A criança adquire independência em relação ao seu ambiente 

concreto imediato, podendo controlar o próprio comportamento (capacidade de auto-

regulação). 
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Todas as condutas opositivas explicitadas anteriormente (as simples, expandidas e não 

verbais) foram encontradas nos protocolos analisados. As condutas opositivas que surgiram 

com maior freqüência em todos os protocolos transcritos foram às condutas constituídas por 

ponto de vista implícito, contrário à posição alvo (que explicita o confronto entre duas 

posições, sendo uma primeira forma de oposição), seguidas pelas condutas opositivas 

gestuais. Vale ressaltar, que as condutas antecipatórias de oposição (foco do estudo) foram 

encontradas nos protocolos de todas as crianças estudadas, mesmo em menor proporção, se 

comparadas com outras condutas opositivas. A predominância das oposições simples (conduta 

opositiva com ponto de vista implícito / explícito, e as condutas gestuais), maximamente 

dependentes do contexto onde foram produzidas, é condizente com o processo de aquisição da 

linguagem e desenvolvimento da argumentação em crianças jovens. 

Uma hipótese a ser levantada a partir desse estudo seria de que a criança, ao antecipar 

oposições ao próprio argumento, se colocando no lugar do outro, pensando por dois, “o outro 

virtual”, refletindo sobre o próprio pensamento, não estaria de alguma forma realizando uma 

operação metacognitiva, já que a reflexão é inerente aos movimentos que constituem a 

argumentação? (Leitão,2002). Essa é uma questão instigante que merece posterior elaboração, 

sobretudo por trazer a metacognição para uma fase tão precoce do desenvolvimento. 

Mais do que um conhecimento de toda a gama de estratégias argumentativas utilizadas 

e desenvolvidas pela criança, este estudo possibilitou uma descrição das condutas opositivas, 

intrínsicamente dependentes do contexto onde foram produzidas, sugerindo que a aquisição e 

antecipação de posições contrárias ao próprio argumento, não é de fato, uma ocorrência tão 

tardia no desenvolvimento de habilidades argumentativas orais.  
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Nome da criança: Caio 

Idade: 2 anos e 11 meses. 

Data das vídeo-gravações: 12/5; 13/5;14/5; 17/5;18/5; 19/5/2004. 

Refeição: almoço 

Tempo de duração da refeição: em média 40 minutos. 

Pessoas que interagem com a criança à mesa: pai, mãe, e/ou babá. 

 

1) Quais são os hábitos alimentares da família durante a refeição? (descrever a rotina das 

refeições, o que habitualmente se come, etc...). 

Normalmente Caio chega da escola com o pai ou a mãe às 11:40, que assumem e 

ajudam o filho durante o seu almoço. Caio costuma almoçar em sua mesinha, na sala de tv ou 

na varanda. Algumas vezes, principalmente se estiver almoçando com a babá, ele assiste tv 

enquanto almoça, conversando sobre algum personagem da tv. Quando almoça na companhia 

da mãe, normalmente a tv fica desligada e aproveitam para conversar, falar de outras crianças, 

fazer imitações das bocas de animais (para que ele abra a boca bem grande pra comer), e 

assim Caio vai almoçando e matando a saudade da mãe que retorna ao trabalho à tarde. A 

rotina das refeições se dá com os pais sempre correndo e apressados, mas tentando ficar 

pouco tempo com a maior qualidade possível. Há um cardápio previamente determinado para 

toda a semana: 

a) segunda-feira: macarrão, purê, e carne cozida; 

b) terça-feira: feijão, arroz, farofa, carne ou frango assado; 

c)quarta-feira: feijão verde, frango; 

d)quinta-feira: cozido; 

e)sexta-feira: peixe (prato predileto de Caio), arroz e purê. 
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2) Descrever o ambiente onde as refeições ocorrem, onde cada membro da família se 

posiciona (o setting da refeição). 

Caio sempre almoça mais cedo, na sua mesinha na sala da tv ou varanda. Pai e mãe 

almoçam mais tarde (um espera pelo outro) na mesa da sala de jantar.  

                                       

3) Durante a refeição, a família costuma dialogar (quais os assuntos mais discutidos); 

assiste tv; ou não há diálogo? 

Sempre que possível a família tenta dialogar e dar atenção à Caio, mesmo em um curto 

horário de tempo como o almoço. Ele está passando por uma fase difícil, desde o nascimento 

do irmãozinho há 4 meses (ciúmes). Segundo os pais seu comportamento mudou bastante, 

está chato, irritado, faz tudo pra chamar atenção, incluindo chamar as pessoas (pais, babá, e 

até a pesquisadora) de “inecil” e “indiota”.   A família tenta mostrá-lo através do diálogo, 

carinho e muita paciência, que seu comportamento atual não vale a pena e que ele continua 

sendo muito querido.          

 

4) Há algum tipo de restrição alimentar para a(s) criança(s)? Existe algum alimento que 

os pais comem, mas que a criança não pode comer? Qual o comportamento da criança diante 

de tal situação?  

Não existe nenhuma restrição alimentar. Caio se alimenta bem no almoço, mas se 

recusa a experimentar algo novo ou diferente do habitual. Quando os pais insistem para que 

ele coma algo que não goste, diz que não quer, fica chateado, agressivo, correndo o risco de 

não mais aceitar um novo prato com a comida que gosta.        

5) Observações complementares da rotina da família (verificar argumentos utilizados 

pela família no cotidiano; regularidades no setting refeição). 
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a) Dia 12/05/04: criança chega da escola com chupeta na boca. Iniciou a refeição com 

a babá e depois continuou com a mãe na varanda. Em alguns momentos demonstrou medo da 

câmara/ pesquisadora. 

b) Dia 13/05/04: criança almoça com a babá na varanda. Não houve transcrição, pois a 

criança se mostrou incomodada com a câmara, demonstrando medo. 

c) Dia 14/05/04: Caio chega da escola irritada, com sono, dormindo sem almoçar. A 

gravação foi adiada para segunda-feira. 

d) Dia 17/05/04: mãe vai buscá-lo no colégio e dá a comida dele na varanda. Em 

alguns momentos a criança se irrita com a mãe, chamando-a de inecil, indiota. 

e) Dia 18/05/04: Caio chegou da escola com um primo. Os pais chegaram mais tarde. 

Almoça com a babá na sua mesinha na varanda. Os turnos de fala foram menores, que em 

seções anteriores. 

f) Dia 19/05/04: Caio almoça com a mãe na varanda. Quando é contrariado, chama a 

mãe de “inecil” e “indiota”, mesmo a mãe deixando claro sua desaprovação diante de seu 

comportamento. 
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Nome da criança: Gabriela (Gabi). 

Idade: 3 anos e 7 meses. 

Data das vídeo-gravações: 31/5; 01/6; 2/6;  3/6; 4/6. 

Refeição: almoço 

Tempo de duração da refeição: em média 40 minutos. 

Pessoas que interagem com a criança à mesa: pai (às vezes), mãe, e irmãs. Gabi é a caçula da 

família de três filhas, a mais velha, Isabela, tem 13 anos e a do meio, Aline tem 10 anos. 

 

1) Quais são os hábitos alimentares da família durante a refeição? (descrever a rotina das 

refeições, o que habitualmente se come, etc...). 

          Gabi geralmente almoça mais cedo, na companhia da mãe, pois as irmãs chegam do 

colégio mais tarde. O pai só excepcionalmente (fim de semana) almoça em casa, pois trabalha 

no interior durante a semana. A mãe não trabalha, almoça todos os dias em casa. Comem de 

marmita. Gabi não gosta muito de experimentar coisas diferentes do que come habitualmente 

(feijão, arroz, macarrão, batata e purê). Não gosta de verdura de forma nenhuma. Quando a 

mãe coloca algo estranho ou diferente no prato, ela rejeita, experimenta só se insistirem, mas 

coloca a comida pra fora, logo em seguida, e diz :  “eca , não gostei”. Gabi é uma criança 

muito meiga, esperta e comunicativa. Interagiu muito facilmente com a pesquisadora e em 

nenhum momento, demonstrou algum desconforto ou incômodo por estar sendo filmada (na 

maioria das vezes esquecia da presença da pesquisadora). 

 

2) Descrever o ambiente onde as refeições ocorrem, onde cada membro da família 

se posiciona (o setting da refeição). 
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            Gabi almoça sempre na sua mesinha em frente a tv, assistindo Caillot (desenho que 

adora e que passa na tv Cultura ). Quando o pai almoça em casa, se junta a eles á mesa. 

Também almoça com a tv desligada.                                     

 

3) Durante a refeição, a família costuma dialogar (quais os assuntos mais discutidos); assiste 

tv ; ou não há diálogo ? 

            Costuma sempre conversar bastante enquanto almoça, fazer comentários sobre o que 

vê na tv ou sobre o que aconteceu naquela manhã.     

 

4) Há algum tipo de restrição alimentar para a (s) criança (s) ? Existe algum alimento que os 

pais comem, mas que a criança não pode comer ? Qual o comportamento da criança diante de 

tal situação ?  

 Não existe nenhuma restrição alimentar. Quando os pais insistem para que ele coma 

algo que não está habituado a comer, diz que não quer, mas com a insistência termina   

comendo, mesmo que depois coloque pra fora, fazendo algum tipo de comentário que 

justifique seu ato.     

 

5)  Observações complementares da rotina da família (verificar argumentos utilizados 

pela família no cotidiano; regularidades no setting refeição). 

 Gabi tem ciúmes das irmãs com relação á mãe e principalmente ao pai (quer o pai só 

pra ela). A mãe tirou sua chupeta em janeiro, segundo a mãe, ela está sentindo a perda , 

estando mais arrisca, menos quieta. Ainda toma mamadeira. Adora jogar no computador, 

demonstrando ter  uma grande habilidade no manuseio  instrumento. As gravações foram 

contínuas, sem interrupções, possibilitando uma adaptação mais rápida com a pesquisadora e 

com a situação de vídeo gravação. Diálogos muito interessantes, com esquemas 
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argumentativos bem estruturados e formulados, conforme o ensaio de análise realizado. Ao 

longo das transcrições podemos observar nas interações da criança com sua mãe uma série de 

negociações e acordos, explicitando a presença de esquemas argumentativos e de estratégias 

mais complexas de oposição, estratégias que envolvem o fornecimento de explicações e 

justificativas as próprias afirmações e ao próprio discordar. De fato, “o não estar de acordo”, 

possibilita aos participantes da interação a possibilidade de justificativas , de revisão de seus 

pontos de vistas , e de contra-argumentos do interlocutor á oposição recebida. 

a) Dia 31/05/ 04: Primeira gravação. Gabi não havia ido a escola, pois estava gripada. 

Segundo a mãe, ela passou o final de semana sem querer comer nada. O pai, que 

trabalha em outra cidade, excepcionalmente estava almoçando em casa. A mãe estava 

na cabeceira, e o pai ao lado de Gabi. Tv desligada. Não se importou com a câmara. 

b) Dia 01/06/04: Gabi mais uma vez faltou a escola, pois continua doente. Acordou mais 

tarde, não quis tomar a mamadeira, por isso a mãe deu a ela um iorgute perto da hora 

do almoço. A tv estava ligada (almoçou na mesa de jantar). 

c) Dia 02/06/04: Gabi foi pra escola hoje. A tv da sala tava ligada. Inicia a refeição na 

mesa na companhia da mãe, passa para sua mesinha e termina no sofá, depois de 

acordos e negociações. 

d) Dia 03/06/04: Gabi inicia o almoço na mesa de jantar com a mãe e a irmã que não 

havia ido á escola. Tv ligada na outra sala.  

e) Dia 04/06/04: A refeição aconteceu com as irmãs e a mãe à mesa, pois o almoço 

chegou mais tarde. Gabi hoje também não foi à escola, pois acordou mais tarde. Tv 

ligada na outra sala.  
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Nome da criança: July 

Idade: 2anos e 7 meses 

Data das vídeo-gravações: 30 e 31/03/04; 01,06,07/04/04. 

Refeição: almoço 

Tempo de duração da refeição: Em média 40 minutos. 

Pessoas que interagem com a criança à mesa: mãe; pai; criança. 

 

1) Quais são os hábitos alimentares da família durante a refeição? (descrever a rotina das 

refeições, o que habitualmente se come, etc...). 

Geralmente os pais estão presentes durante a refeição. A mãe faz o prato da criança 

(arroz; feijão; carne; macarrão) e dá pra ela comer sozinha. A criança “dá trabalho pra 

comer”, é preciso que os pais insistam muito e/ou dê a comida na boca dela para que ela coma 

tudo. Há também “prêmios” que a criança poderá ganhar se comer tudo. 

 

2) Descrever o ambiente onde as refeições ocorrem, onde cada membro da família se 

posiciona. 

Almoça à mesa, com o pai sentado na cabeceira e a mãe ao lado (que costuma se 

levantar da mesa várias vezes durante a refeição). 

 

3) Durante a refeição, a família costuma dialogar (quais os assuntos mais discutidos); 

assiste tv; ou não há diálogo? 

Geralmente se come com a tv desligada. O assunto mais freqüente é com relação ao 

colégio, e ao almoço. A criança sempre interage, respondendo opositivamente. As respostas 

dela complementam as perguntas da mãe (protocolo em anexo). 
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4) Há algum tipo de restrição alimentar para a (s) criança (s)? Existe algum alimento que 

os pais comem, mas que a criança não pode comer? Qual o comportamento da criança diante 

de tal situação?  

Não há restrição alimentar no almoço. A criança não gosta de verdura ou salada. 

Mesmo quando a mãe insiste pra colocar verdura no prato dela, ela reage de forma negativa, 

enfatizando que não gosta.  Uma outra peculiaridade de July é que ela come tudo por parte, 

não come a comida misturada. Se dê misturada não come, cata alimento por alimento. Em 

certas ocasiões, os pais comem camarão, e ela não pode. Então, os pais deixam pra comer 

longe dela. Quando come na frente dela, ela chora, briga, insiste pra comer. 

 

5) Observações complementares da rotina da família (verificar argumentos utilizados 

pela família no cotidiano; regularidades no setting refeição). 

a) Dia 30/03/04: a criança estava muito atenta á câmara, olhando muito, e ás vezes até 

se “amostrando” para a pesquisadora. 

b) Dia 31/03/04: criança menos interessada na câmara, mais a vontade. Diálogos 

interessantes com repetições de justificativas dita pelos pais em turnos anteriores. 

c) Dia 01/04/04: criança muito tagarela, falando muito e interagindo bastante com os 

pais. Foi a refeição em que houve maior quantidade de turnos de fala, possibilidades de 

antecipação de contra-argumentos. 

d) Dia 06/04/04: as gravações foram interrompidas, pois Júlia adoeceu, tendo até que 

ficar 3 dias hospitalizada. Criança ainda abatida devido á virose, sem muito apetite.  

e) Dia 07/04/04: nesse dia criança tinha vindo do médico, estando com sono e sem 

querer comer. Mãe nem insistiu na refeição, respeitando o estado da filha. Como quase não 

houve interação, a pesquisadora não transcreveu o vídeo. 
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Nome da criança: Luís 

Idade: 3 anos e 8 meses 

Data das vídeo-gravações: 29/06;30/6;1/7;2/7;5/7. 

Refeição: almoço 

Tempo de duração da refeição: em média 40 minutos. 

Pessoas que interagem com a criança á mesa: pai (ás vezes), mãe e/ou babá. 

 

 

1) Quais são os hábitos alimentares da família durante a refeição? (descrever a rotina das 

refeições, o que habitualmente se come, etc...). 

Luís se alimenta muito bem, come o que a família come. É uma criança inteligente, 

esperta e meiga. Não houve mudança em seu comportamento com a chegada da irmãzinha, 

Luanne, que está com 2 meses. Demonstra carinho e preocupação com a irmã (constatado nas 

gravações). A mãe está de licença maternidade. Quando o pai almoça em casa ele come na 

mesa, junto com eles; quando não, ele almoça em sua mesinha na frente a tv. Mesmo com a tv 

ligada, conversa bastante enquanto almoça. Gosta de inventa histórias, se identificando muito 

com o pai (imita a voz, o que o pai diz...). Luís em nenhum momento pareceu se incomodar 

com a câmara ou a presença da pesquisadora, pelo contrário, parecia esquecer que estava 

sendo filmado. O que mais gosta de comer é purê. Não gosta de alface, pepino, mas come 

mesmo assim (quando se insiste). Estuda pela manhã, mas já está de férias. Não chupa 

chupeta, mas ainda toma mamadeira. 

        

2) Descrever o ambiente onde as refeições ocorrem, onde cada membro da família se 

posiciona (o setting da refeição). 
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Luís almoça sempre na sua mesinha em frente a tv. Quando o pai almoça em casa, se 

junta a eles á mesa.                                   

 

3) Durante a refeição, a família costuma dialogar (quais os assuntos mais discutidos); 

assiste tv; ou não há diálogo? 

           Costuma sempre conversar bastante enquanto almoça, fazer comentários sobre o que 

vê na tv e inventar suas histórias. 

 

4) Há algum tipo de restrição alimentar para a(s) criança(s)? Existe algum alimento que 

os pais comem, mas que a criança não pode comer? Qual o comportamento da criança diante 

de tal situação?  

Não existe nenhuma restrição alimentar. Quando os pais insistem para que ele coma 

algo que não está habituado a comer, diz que não quer, mas com insistência termina comendo 

e gostando. 

     

5)  Observações complementares da rotina da família (verificar argumentos utilizados 

pela família no cotidiano; regularidades no setting refeição). 

 

 a) Dia 29/06/04: criança almoça na mesa de jantar com a ajuda da mãe. Não se 

incomodou com a presença da câmara/pesquisadora. 

 b) Dia 30/06/04: Luís preferiu almoçar na sua mesinha, acompanhado da mãe babá. 

 c) Dia 01/07/04: Pai em casa, todos almoçam juntos á mesa. Durante o almoço, Luís pede 

para assistir a uma fita de vídeo (o filme não inviabiliza o diálogo em família). 
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 d) Dia: 02/07/04: Luís almoça na sua mesinha, junto com seus peixinhos de brinquedo, 

na presença da mãe e babá. Neste dia ele estava muito tagarela, demorou muito para 

terminar de almoçar (turnos de fala bem extensos e ricos, reprodução das “vozes” dos 

pais em seus turnos de fala). 

 e) Dia: 05/07/04: Luís almoça na sua mesinha, com a presença da mãe. Estava “rebelde”, 

demorando pra comer, chegando muitas vezes a irritar / desafiar a mãe (turnos de fala 

extensos). 

 


