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“É claro que cada um vai entender a fábula à sua maneira, e isso 
é muito bom, já que elas são como uma cebola: vamos tirando 
camada por camada e descobrindo seus mais diversos 
significados. Nas Fábulas de Lobato, vemos isso muito de perto 
quando Emília e companhia concordam e discordam das 
histórias narradas por Dona Benta. Você também pode fazer 
isso ao ler estas fábulas.” 

Ilan Brenman 



 

 

RESUMO 

 

O estudo investiga a argumentação escrita por aprendizes do 5º ano do Ensino Fundamental 
mediante os processos de leitura e releitura de fábulas, bem como a produção escrita de 
comentários. Entendemos que a leitura literária mobiliza a argumentação e que as fábulas se 
apresentam como um gênero privilegiado, considerando a sua estrutura composicional e 
função comunicativa. Defendemos a tese de que a leitura das fábulas, tratando-se de um texto 
com lições de ordem moral e social, suscita nos sujeitos reflexões sobre a realidade, 
conduzindo-os a expressarem suas opiniões fundamentadas em diferentes tipos de 
argumentos. O estudo é de natureza qualitativa, com a prática de procedimentos de 
intervenção, em uma escola pública do município de Goianinha – RN, numa turma do 5° ano 
do Ensino Fundamental, com 22 alunos, na faixa etária entre 9 e 15 anos de idade. No curso 
da investigação de campo, foram realizadas 4 sessões de leitura, seguidas pela produção de 
comentários a partir de pergunta encaminhada pela professora-pesquisadora e de 4 sessões 
de releitura, seguidas de comentários a partir da análise e reflexão das produções 
desenvolvidas nas sessões de leitura. Especificamente, nas sessões de releitura, os sujeitos 
assumiram a condição de comentarista da opinião expressa pelos seus colegas. Como 
registro de dados, foi adotada a gravação em áudio e vídeo. Foram lidas e relidas as seguintes 
fábulas de Monteiro Lobato (2015): A assembleia dos ratos; O burro juiz; O reformador do 
mundo; e O rato da cidade e o rato do campo. As sessões de leitura e releitura foram 
desenvolvidas conforme a metodologia de andaimagem, produzida por Graves e Graves 
(1995). O corpus de dados é constituído pelos comentários escritos, elaborados nas sessões 
de leitura e releitura e pelas transcrições das sessões. A análise é respaldada nos estudos de 
Amarilha (2012; 2013), Fontana (2005), Zilberman (2003; 2010), Eco (1996; 2014), Bloom 
(2010), Yunes (2003) e Compagnon (2009), quanto à leitura e literatura; Leal e Morais (2006), 
Freitas (2005), Damásio (2012), Faria (2004) e, principalmente, Perelman e Olbrechts-Tyteca 
(2005) e Banks-Leite (2011), quanto à argumentação escrita; Mackay (2001), quanto à 
formulação de perguntas; e Koche, Boff e Marinello (2017), quanto à produção de 
comentários, dentre outros. A análise aponta que os sujeitos conseguem desenvolver 
argumentação escrita após a leitura/releitura de fábulas, aparecendo de forma predominante 
os argumentos dos tipos quase-lógicos e baseados na estrutura do real. Assim, chama a 
atenção para a continuidade do estudo em termos da investigação das condições de 
emergência de argumentos fundantes da estrutura do real. Ressaltamos a importância da 
leitura desse gênero em sala de aula, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, enquanto 
motivador do desenvolvimento de argumentação escrita, inclusive, formando os estudantes 
enquanto leitores de literatura. Evidenciamos finalmente, a importância da formação do 
mediador de literatura para que atenda as necessidades da interface entre leitura literária e 
argumentação escrita. 
 
 
Palavras-chave: fábulas; argumentação escrita; leitura literária; comentário. 
 



 

 

ABSTRACT 

 
The study investigates the argument written by apprentices from the 5th year of elementary 
school and through the processes of reading and retelling fables, as well as the written 
production of comments. We understand that literary reading mobilizes the argument and that 
the fables are presented as a privileged genre, considering its compositional structure and 
communicative function. We defend the thesis that the reading of the fables, being a text with 
lessons of moral and social, raises in the subjects reflections on the reality, leading them to 
express their opinions based on different types of arguments. The study is qualitative, on the 
practice of intervention procedures, in a public school in the city of Goianinha - RN, in a class 
from the 5th year of primary education, 22 students, aged between 9 and 15 years old . In the 
field research’s course, four reading sessions were carried out, followed by comment 
production based on a question sent by the researcher, and 4 re-reading sessions, followed 
by the written production of comments from the analysis and reflection of the comments 
produced in the sessions of reading, in this way, in the re-reading the subjects assumed the 
condition of commentator of the opinion expressed by their colleagues in the reading sessions. 
As a data record, audio and video recording were adopted. The following fables were read and 
reread by Monteiro Lobato (2015): A assembleia dos ratos (The assembly of rats); O burro juiz 
(The donkey judge); O reformador do mundo (The Reformer of the World); e O rato da cidade 
e o rato do campo (The City Rat and the Field Mouse). The reading and re-reading sessions 
were developed according to the sketch methodology, produced by Graves and Graves 
(1995). The data corpus consists by the comments made during the reading and re-reading 
sessions. The analysis is supported by the Amarilha (2012; 2013), Fontana (2005), Zilberman 
(2003; 2010), Eco (1996; 2014), Bloom (2010), Yunes (2003) and Compagnon (2009), while 
reading and literature, studies; Leal e Morais (2006), Freitas (2005), Damásio (2012), Faria 
(2004) and, mainly by, Perelman and Olbrechts-Tyteca (2005) and Banks-Leite (2011), as to 
written argumentation; Mackay (2001), as a questions’ formulation; Koche, Boff e Marinello 
(2017), as the production of comments, among others. The analysis points out that individuals 
can develop written argumentation after reading / retelling fables, appearing predominantly the 
arguments of quasi-logical types and based on the structure of the real. Thus, it draws attention 
to the continuity from the study in terms of the investigation, also the emergence conditions of 
arguments underlying the structure from the real. We emphasize the importance of reading 
this genre in the classroom, in the early years from elementary school, as a motivator for the 
written argumentation development, including, as students of literature. Finally, we highlight 
the importance of the formation from the literature mediator to meet the needs of the interface 
between literary reading and written argumentation. 
 
 
Keywords: fables; written argumentation; literary reading; comment 
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ATO INICIAL 

 

− A fábula diz que não há e as fábulas sabem... 
− São sabidíssimas, sim! – continuou Emília. – E a dos filhos 

da coruja é a mais sabida de todas. Quem é que andou inventando as 
fábulas, Dona Benta? Foram os animais mesmo? 

Dona Benta riu-se. 
− Não, Emília. Quem inventou a fábula foi o povo e os 

escritores as foram aperfeiçoando. A sabedoria que há nas fábulas é a 
mesma sabedoria do povo, adquirida à força de experiências. 

(LOBATO, 2017, p. 94). 

 

Nosso estudo parte do entendimento de que as fábulas podem provocar 

em seus leitores diversos aprendizados, sejam eles de ordem social ou moral. 

Pesquisar sobre as fábulas dá base para se falar diretamente sobre o saber popular 

e as experiências vividas, como também sobre os elementos argumentativos que 

estão envoltos na construção da identidade brasileira desde a década de 1930, 

quando as fábulas de Monteiro Lobato foram escritas. Assim, através das fábulas 

podemos vivenciar e discutir sobre o mundo no qual estamos inseridos, 

particularmente com o recurso do humor. 

A partir do estudo do livro “Estão mortas as fadas?” (AMARILHA, 2012) 

podemos apontar que a leitura de literatura, de modo geral, pode contribuir para um 

novo sentido de mundo através do diálogo, suscitando no leitor provocações que o 

levam a ter um novo ponto de vista sobre determinado tema. A autora mostra que a 

prática de leitura, porquanto alicerçada na pluralidade de sentidos inerente à 

literatura infantil, é basilar para o desenvolvimento da argumentação com os 

aprendizes. Visto dessa forma, a literatura é capaz de desenvolver o raciocínio. 

Partindo da perspectiva apresentada pela autora citada, poderíamos 

afirmar que um dos pontos discutidos pela linha de pesquisa Educação, 

comunicação, linguagem e movimento é que a leitura de textos literários favorece o 

desenvolvimento da argumentação, bem como é um exercício do pensamento 

dialógico. O que nos propomos com esta dissertação de mestrado é adensar essa 

discussão, investigando as relações diretas entre leitura literária, fábulas e 

argumentação escrita com aprendizes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Mais precisamente, o nosso objetivo é investigar a argumentação escrita por 

aprendizes do 5º ano do Ensino Fundamental mediante os processos de leitura e 

releitura de fábulas, bem como a produção escrita de comentários. 
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Com base em Aristóteles (2005), Toulmin (2006) e principalmente 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), concebemos a argumentação como uma 

atividade de linguagem que busca o convencimento do leitor por meio de estratégias 

de justificação e/ou de contra-argumentação. Tomamos como pressuposto o trabalho 

de Faria (2004), o qual demonstrou que as crianças argumentavam a partir dos 

quatro anos de idade, e a tese de doutorado Literatura e Educação, de Freitas 

(2005), que demonstrou o desenvolvimento de ações argumentativas por parte dos 

aprendizes do Ensino Fundamental a partir da discussão de histórias. Reportamo-

nos também aos trabalhos de Fontana (2005) e de Leal e Morais (2006), que 

demonstraram a partir de textos de gêneros distintos que as crianças conseguiam 

produzir argumentação escrita na sala de aula. 

Nossa história pessoal de amor com a literatura iniciou-se no quarto 

semestre da graduação, exatamente no ano de 2012, enquanto cursávamos a 

disciplina Teoria e Prática da Literatura I, componente obrigatório do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As discussões sobre 

literatura e principalmente as degustações literárias – como eram chamados os 

momentos em que nos debruçávamos nos textos – foram nos cativando de tal forma 

que já não queríamos mais ficar distantes do tema. Guardamos na memória que 

uma das atividades propostas da disciplina foi a construção de uma antologia 

poética sobre assunto escolhido pelo próprio discente e nossa escolha foi sobre 

bordados. Entre tantos poemas escolhidos para compor a antologia, um em especial 

permaneceu em nosso coração, a saber, Bordados de mim, de Ariadna Garibaldi 

(2010), pois já demonstrava o quanto pudemos viver e conhecer através da literatura 

um novo “eu”, nele, por ele e através dele. Pudemos nos enxergar com outros olhos, 

perceber quem éramos e constatar todos os nossos bordados, cheios de “nós 

entrelaçados”, muitas vezes com pontos mal acabados e com tantos outros que 

ainda estavam e estão para serem tecidos. 

Nesse mesmo momento, abriram-se as inscrições para a ocupação de 

vaga de bolsista de Iniciação Científica no grupo de pesquisa “Ensino e Linguagem”, 

logo nos inscrevemos e após a aprovação surgiram interesses correlatos, tais como: 

formação do leitor, ensino de literatura e, principalmente, argumentação. O contexto 

das atividades como bolsista durante o período de 2012 a 2015 teve como 

coordenadora a professora Marly Amarilha (UFRN) e nos trouxe muitas outras 

experiências e descobertas, entre elas, o papel de ser pesquisadora na sociedade. 
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Ao final de 2015, apresentamos uma monografia como avaliação parcial 

para obtenção de título de graduada em pedagogia, intitulada Ensino de Literatura: 

leitura de poesia e argumentação com aprendizes do Ensino Fundamental (SILVA, 

2015), que teve por objetivo evidenciar a atividade de argumentação como basilar no 

uso da linguagem e como demonstração de aprendizagem e compreensão a partir 

da leitura literária de poemas. Concluímos dessa monografia que os sujeitos 

inseridos na pesquisa possuem capacidades para argumentar e que houve avanço 

no percurso quanto ao desenvolvimento do processo argumentativo. Sobre esse 

aspecto, sugerimos que houvesse investimento pedagógico e prático na leitura de 

poemas para que o domínio em uma modalidade da linguagem – oral – fosse 

também desenvolvido em outra – escrita – desencadeando a apreciação do literário 

e a formulação de ponto de vista fundamentado sobre o material lido. 

Continuando o trabalho desenvolvido na monografia, esta dissertação 

nutre-se dos subsídios anteriores para propor o estudo do desenvolvimento da 

argumentação escrita, e trata sobre como as fábulas de Monteiro Lobato podem 

contribuir nesse processo, considerando também um estudo direto da própria prática 

do fazer docente, implementando uma pesquisa de tipo qualitativo com práticas de 

intervenção. 

No decorrer das pesquisas concernentes ao mestrado, entramos em 

contato com a bibliografia especializada sobre a relação entre as fábulas de 

Monteiro Lobato e o desenvolvimento da argumentação, cuja leitura nos auxiliou na 

delimitação mais precisa do nosso trabalho, especialmente sobre a escolha das 

fábulas a serem lidas com os aprendizes. 

A tese de Loide Nascimento de Souza tem como objetivo “analisar a 

fábula e o efeito fábula na obra infantil de Monteiro Lobato” (SOUZA, 2010, p. 13), 

tendo dois referenciais teóricos principais: o livro La Fable antique, escrito por 

Morten Nojgaard, de quem é extraído todo o histórico da fábula até a sua 

concretização no século XVIII, como um gênero literário específico e textos de Alceu 

Dias Lima, de quem se colhe o conceito de “efeito fábula”, que significa a 

possibilidade de reconhecimento da fábula em quaisquer contextos, porquanto 

dotado de um princípio estrutural sólido e de natureza discursiva. À luz da teoria, ela 

traça a seguinte tese: “a fábula pode ser reconhecida por suas personagens 

tipificadas que produzem a alegoria mecânica – concepção de Nojgaard –, pela 

síntese e condensação do texto fictício, pela metalinguagem que, em sua forma mais 
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simples, manifesta-se em expressões como ‘Moral da história’, ‘Lição’ e ‘A fábula 

mostra que’” (SOUZA, 2010, p. 19). 

A tese de sua pesquisa se reflete sobre o trabalho documental, porque ela 

escolhe como análise fragmentos das fábulas de Monteiro Lobato, especialmente as 

que apresentam o animal burro como personagem principal. Debruçando-se sobre 

esses textos com devotada atenção, a autora chega às seguintes conclusões: 

Lobato concebia a fábula enquanto um gênero de natureza discursiva e que um dos 

recursos mais empregados por ele foi a recorrência à condensação do discurso 

figurativo (história); o recurso à natureza oral da fábula em Lobato se deve à sua 

experiência familiar, ou seja, sua preocupação em contar histórias para os filhos, 

bem como à preocupação em adaptar as fábulas europeias à nacionalidade 

brasileira. Outra conclusão é que o animal burro representa nas fábulas de Lobato 

um traço da modernidade literária ao qual o escritor paulista estava vinculado e isso 

se refletiria no livro Fábulas, sobretudo, devido à metalinguagem da fábula 

evidenciada nas falas das crianças e em Emília, por exemplo. 

O trabalho de Souza (2010) é importante para nossa dissertação porque 

demonstra que para discorrer sobre as fábulas de Monteiro Lobato não precisamos 

trabalhar todas as fábulas, salvo por escolha do pesquisador. Isso significa que a 

escolha por determinadas fábulas de Lobato para a leitura em sala de aula não vai 

culminar na perda das características desse gênero, de acordo com a escrita do 

intelectual ora estudado. Porém, a escrita dos aprendizes, seja a referente à 

argumentação particular, seja a referente ao comentário, estará ligada à fábula, de 

modo que se preserva também o nexo entre leitura de fábula e argumentação 

escrita. 

Delimitando o objetivo geral de seu trabalho como “desvelar no corpus da 

leitura, composto de fábulas transplantadas da cultura europeia à brasileira, as 

questões formais, generalizadas sob a designação de poética narrativa; as questões 

didáticas, marcadas pela natureza de exemplo da fábula” (p. 24), a dissertação de 

Ismael Santos (2001) é muito importante para o nosso trabalho porque caracterizou 

a história da fábula e problematizou a recepção do gênero literário no Brasil, 

debruçando-se sobre os intelectuais fabulistas Anastácio Luís do Bomsucesso, 

Coelho Neto, Millôr Fernandes e Monteiro Lobato. 

Raciocinando a partir da ideia de transplante cultural (e não recepção) e 

recorrendo a textos de Todorov como referencial teórico, o autor mostra que as 
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fábulas europeias foram lidas pelos fabulistas brasileiros de três formas: adaptação, 

encaixe em outra narrativa e “desconstrução”. Nesse sentido, as fábulas de Monteiro 

Lobato delimitariam uma clivagem histórica na histórica das fábulas, porquanto 

inaugurariam uma nova forma de apresentar o gênero fabuloso. De acordo com 

Santos (2001), Lobato inovou ao inserir as fábulas europeias em um todo maior, 

como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tornando-o um texto meta discursivo. Essa 

inovação, por sua vez, refletia o caráter combativo do intelectual, seu projeto político 

que incluía, ao mesmo tempo em que criticava, o modernismo e a sua ojeriza à 

formalidade e a falas rebuscadas. 

O caráter metadiscursivo estaria mais evidenciado na obra Fábulas e se 

expressaria em elementos concretos da narrativa fabulosa: 

A obra Fábulas possibilita às crianças o questionamento de regras 
morais e sociais, cristalizadas no tempo. Substitui o sentimentalismo 
das adaptações tradicionais das fábulas, a exemplo de Bomsucesso 
e Coelho Neto […]. Essa estratégia lobatiana tem como suporte 
central a possibilidade de intervenção da criança, representada pelas 
personagens Emília, Narizinho e Pedrinho, ora duvidando, ora 
aplaudindo, em um exercício de raciocínio lógico, trazendo ao debate 
o caráter histórico da moral dessas narrativas (SANTOS, 2001, p. 
94). 

Nesse sentido, o espaço dado na narrativa à intervenção das crianças e a 

intervenção pressuposta e almejada para o leitor distinguem e particularizam as 

fábulas de Lobato. Essa percepção é muito importante para nossa dissertação de 

mestrado porque encontramos nela uma via argumentativa, ou seja, um caminho 

para chegarmos à argumentação. Considerando a diversidade de livros e de 

intelectuais envolvidos na produção de fábulas, o texto de Santos (2001) nos 

esclareceu que as fábulas presentes no livro Fábulas de Lobato trariam a 

aproximação consistente entre argumentação e fábulas que precisávamos. 

Esse esclarecimento foi endossado a partir da leitura de Rocha (2015). A 

autora estabeleceu como objetivo “discutir o projeto de desliteraturização de 

Monteiro Lobato na literatura infantil e levantar os recursos linguísticos na obra que 

possam caracterizar esse projeto” (ROCHA, 2015, p. 5), fazendo duas distinções 

conceituais: literatura, sem aspas, é a produção lobatiana que traz uma linguagem 

acessível à criança, em conformidade com o projeto político do intelectual; ao passo 

que “literatura” é a produção rebuscada, consoante à produção clássica europeia, 

combatida por Lobato. Assim, a autora nos mostra que a compreensão do livro 
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Fábulas deve ser feita como um levantamento da literatura e uma crítica feroz à 

“literatura”, pois para Lobato a questão hermenêutica fundamental seria a seguinte: 

“O que nossas crianças podem ler?” (LOBATO apud ROCHA, 2015, p. 14). Nesse 

contexto, torna-se possível afirmar que: 

Entre as obras por ele [Monteiro Lobato] escritas que contribuíram 
para a literatura brasileira, a obra Fábulas, objeto desta pesquisa, foi 
uma das precursoras de Lobato em relação ao que ele considerava 
como ideal para a literatura infantil brasileira de seu tempo, 
apresentando diversas edições até chegar a que conhecemos hoje 
(ROCHA, 2015, p. 14). 

Isso significa que no âmago da escrita de Monteiro Lobato (no âmago das 

Fábulas, consequentemente) encontram-se cognoscibilidade infantil, racionalidade 

direcionada e delimitada pelo pensamento das crianças. Literatura, a verdadeira 

literatura, seria aquela inteligível às crianças. Essa compreensão, portanto, fez-nos 

perceber que a leitura de Fábulas é extremamente adequada para trabalhos com 

aprendizes do Ensino Fundamental. Soma-se a isso a própria tese defendida ao 

longo das páginas de Rocha (2015), notadamente a de que Lobato buscou 

aproximar a linguagem oral da linguagem escrita nas Fábulas, o que fortalece os 

elos entre leitura literária de fábulas, crianças do Ensino Fundamental e 

argumentação escrita. 

Em relação à argumentação escrita, um trabalho acadêmico nos ajudou a 

pensá-la para o contexto da sala de aula. A tese de doutorado em linguística de 

Olavo da Silva Garantizado Júnior (2015) buscou “sugerir um modelo teórico-

metodológico de análise de argumentação em textos verbais em que se possam 

considerar aspectos situacionais (Elementos externos da argumentação), textuais 

(Componente Genérico, Componente Textual) e retóricos (Componente Retórico)” 

(p. 12) a partir da referência teórica de Rosalice Pinto. 

Nessa intenção, o autor chegou à conclusão de que os textos 

argumentativos precisam ser analisados de acordo com o contexto sócio-histórico, 

pois o locutor está numa realidade social na qual se alicerça para estabelecer 

estratégias argumentativas. É desse ambiente que o leitor extrai o seu conhecimento 

de mundo e onde pensa e escolhe as suas estratégias (GARANTIZADO JÚNIOR, 

2015, p. 285). Essa percepção tornou-se muito importante para percebermos as 

relações entre a Escola Pedro Alexandrino, o povoado de Miranda, a cidade de 

Goianinha, especialmente o centro administrativo, e os aprendizes do Ensino 
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Fundamental por nós acompanhados. Isso porque, embora sejam a expressão 

genérica da condição humana as lições e a argumentação escrita, não é possível 

negar que gostos relacionados à vida rural e à própria linguagem desenvolvida pelos 

aprendizes trazem referências ao ambiente. 

Costurando as preocupações e as conclusões desses autores, o nosso 

trabalho procura distinguir-se deles ao entender que a leitura literária constitui um 

meio profícuo e ideal para o desenvolvimento da argumentação escrita e que, dentro 

da literatura, as fábulas se apresentam como um elo privilegiado, uma vez que nas 

fábulas há contextos conflituosos nos quais em sua maioria os personagens, em 

parte animais, argumentam e discutem sobre assuntos pertencentes à realidade 

humana, com ensinamentos de ordem moral. Mais: toda a interação entre os 

personagens e toda a discussão promovida é tecida por uma narrativa repleta de 

humor, humor este que aproxima o leitor do texto lido e assim funciona como 

fomento ao preenchimento de eventual lacuna textual. 

Diante disso, desenvolvemos uma pesquisa de tipo qualitativo com prática 

de intervenção. Em seu estudo Pesquisa qualitativa: do início ao fim, o professor 

sino-americano, Robert Yin (2016), distinguiu e caracterizou a perspectiva qualitativa 

nas ciências humanas, mostrando as etapas que os pesquisadores seguem 

normalmente. De acordo com o autor, a pesquisa tem cinco características, a saber: 

estudar o significado de vida das pessoas, representar opiniões e vidas das 

pessoas, apresentar o contexto em que as pessoas vivem, explicar o 

comportamento social a partir do emprego de conceitos e usar múltiplas fontes de 

evidência para as conclusões (YIN, 2016, p. 4-21). Nesse sentido, o tema da 

argumentação por meio da leitura literária das fábulas está intimamente em 

coerência com as condições de possibilidade da pesquisa qualitativa, uma vez que 

temos como fontes diversas fábulas escritas por Monteiro Lobato (2017), 

investigamos a diversidade e as distinções dos comentários feitos pelos aprendizes 

e estamos levando em consideração a melhor recepção de fábulas diante do 

contexto da vida. De igual maneira, acreditamos que a ideia de um momento de 

releitura, no qual os sujeitos realizam comentários sobre a resposta do outro, 

endossa a pesquisa qualitativa, na medida em que os aprendizes respondem na 

escrita a questões provocadoras e a intervenções dos colegas, porque “[...] os 

eventos e as ideias oriundos da pesquisa qualitativa podem representar os 

significados dados a fatos da vida real pelas pessoas que os vivenciam, não os 
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valores, pressuposições, ou significados mantidos por pesquisadores” (YIN, 2016, p. 

7). 

De maneira similar, sublinha Antonio Joaquim Severino (2007, p. 214-215) 

que uma das principais características qualitativas é o trabalho pessoal, pois exige 

do pesquisador um grande envolvimento com o objeto de pesquisa a tal ponto de ele 

se tornar parte da sua vida, algo com o que nos identificamos pelo prazer que 

sentimos ao ler literatura, especialmente as fábulas. 

Pretendemos, portanto, com esta dissertação dar continuidade ao 

trabalho com a formação de leitores dentro do panorama de que os textos literários 

desenvolvem a argumentação. Pois, concordando com a perspectiva de Costa 

(2007), entendemos que o ensino de literatura formará na criança um novo modo de 

pensar. 

Assim, entrecruzando os eixos norteadores da nossa investigação com o 

processo de formação leitora, a leitura de fábulas e o desenvolvimento da 

argumentação escrita, formulamos o nosso problema por meio da consideração das 

seguintes questões: 

·0 Como e por que a leitura de fábulas provoca a produção de 

argumentação escrita em aprendizes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

·1 O que os comentários escritos pelos sujeitos sobre as fábulas 

revelam sobre argumentação durante a pós- leitura? 

·2 Quais movimentos argumentativos são mais recorrentes quando 

os sujeitos se posicionam? 

·3 Quais tipos de argumentos são mais usados? 

·4 Os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

justificam seus posicionamentos? 

 

Na tentativa de encontrar respostas às questões-problema procuramos 

orientação nos textos sobre cognição (CULLER, 1999, p. 11-25; ECO, 2014; ECO, 

1994) e, principalmente, na estética da recepção (ISER, 1996; JAUSS, 1994; 

JAUSS, 1979, p. 67-104). 

Relacionando os estudos sobre recepção e o universo da leitura infantil, 

identificamos Yunes (2003), Zilberman (2003) e Amarilha (2013), cujos trabalhos nos 

fazem pensar acerca de qual gênero literário poderia ser mais profícuo para a 
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produção argumentativa. Partindo dessa perspectiva, entendemos a leitura de 

fábulas em sua dimensão dialógica e compreendemos a necessidade do prazer da 

leitura e da importância dos posicionamentos dos aprendizes frente ao texto literário, 

acreditando que a argumentação pode ser melhor suscitada pela leitura de fábulas. 

As fábulas constituem um gênero literário cuja criação é atribuída ao 

escritor grego Esopo (620 a.C. - 564 a.C.), reelaboradas pelo poeta francês Jean La 

Fontaine (1621-1695) e que se caracterizam por uma estrutura narrativa curta, leve e 

que é protagonizada geralmente por animais, os quais personificam valores, 

atitudes, costumes e linguagens humanas. 

Iluminados pela teoria, resolvemos incidir nosso olhar e dispor para 

degustação as fábulas de Monteiro Lobato (2017), muito em atenção à riqueza 

imagética e proficuidade para discussões desses textos e ao nosso gosto pessoal, 

uma vez que as fábulas apresentam traços marcantes de humor. Escritas 

originalmente ao longo da década de 1920, notadamente na segunda fase do autor, 

chamada “Sítio do Pica-pau amarelo” (ZILBERMAN, 2010, p. 141-152), as fábulas 

de Monteiro Lobato refletem a sutileza, a internalização da vontade de fazer as 

crianças argumentarem e um pouco, também, da sua crença de que a nacionalidade 

brasileira estaria alicerçada principalmente na ruralidade, em detrimento do urbano. 

Nas fábulas, percebemos um intelectual preocupado com o destino humano, 

especialmente com o das crianças. 

Paulista que viveu a transição do século XIX para o XX e ainda 

experimentou o dissabor de duas guerras mundiais, Monteiro Lobato (1882-1947) 

teve essa preocupação revelada pela inserção de diálogos entre os personagens 

acerca da fábula narrada. Com efeito, após cada fábula, os personagens debatem, 

concordam, discordam uns dos outros e deixam o espaço livre para que o leitor 

escolha um dos posicionamentos apresentados ou mesmo que encontre um 

posicionamento novo. Neste ponto, ressaltamos que a inserção de diálogos com 

vistas à produção de ações argumentativas é uma característica do intelectual 

paulista, uma vez que as fábulas de Esopo (ESOPO, 2002), reconhecidas como o 

ponto de criação desse gênero literário, não apresentavam esses diálogos. 

Em atenção a isso, formulamos a seguinte previsão a ser analisada: a 

leitura das fábulas de Monteiro Lobato, tratando-se de um texto com lições de ordem 

moral e social, passíveis de serem problematizadas/discutidas, pode suscitar nos 

sujeitos a argumentação escrita. 
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Assim sendo, formulamos como objetivos gerais para o nosso trabalho a 

investigação da argumentação escrita por aprendizes do 5º ano do Ensino 

Fundamental, mediante os processos de leitura e releitura de fábulas, bem como a 

produção escrita de comentários. E como objetivos específicos visamos discorrer 

sobre as características da argumentação, sobre a relação entre argumentação e 

leitura literária; analisar a produção escrita (comentários) dos sujeitos após as 

sessões de leituras/releituras, identificando a tipologia argumentativa e os 

movimentos argumentativos presentes em cada produção escrita. 

A dissertação está organizada em 5 capítulos. O primeiro tem como título 

Ato inicial, no qual apresentamos a origem do estudo, os objetivos e principais 

estudos relacionados. No segundo capítulo, intitulado Leitura literária e 

argumentação escrita, discorreremos sobre a relação entre leitura literária e 

desenvolvimento da argumentação escrita em aprendizes do Ensino Fundamental. 

De cunho mais teórico e bibliográfico, o capítulo fará um apanhado dos principais 

teóricos que se debruçaram sobre a argumentação, notadamente Aristóteles, 

Stephen Toulmin e, especialmente, Chaim Perelman para tentar demonstrar como 

não só é possível, como até desejável, que a argumentação seja produzida por meio 

da literatura, e que as fábulas de Monteiro Lobato poderão ser consideradas uma 

fonte privilegiada de conhecimento nessa perspectiva. 

Considerando a obra Fábulas de Monteiro Lobato como uma fonte 

privilegiada para a argumentação escrita, o capítulo terceiro, intitulado Caminho para 

a leitura de fabulosos argumentos, objetivará apresentar o referencial metodológico 

da leitura por andaimes, tal como concebida por Graves e Graves (1995), como a 

forma escolhida para trabalhar as fábulas de Lobato na sala de aula com os 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Neste ponto, justificar-se-á a 

escolha pelas fábulas, pelas sessões de leitura seguidas pela produção de 

comentários. 

Exposta a referência metodológica, o capítulo quarto, intitulado Do ato de 

ler ao ato de escrever e argumentar mostrará como a argumentação escrita dos 

estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental ocorre na prática, ou seja, 

descreveremos cada sessão, apresentaremos cada fábula lida e, sobretudo, 

analisaremos os comentários produzidos pelos estudantes, caracterizando a 

tipologia dos argumentos e dos movimentos argumentativos empreendidos pelos 

sujeitos da pesquisa. 
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No capítulo quinto, intitulado Do ato de reler ao ato de escrever e 

comentar, teremos como objetivo analisar os comentários elaborados sobre a 

produção dos sujeitos nas sessões de leitura. 

O último capítulo, intitulado Último ato: (In)Conclusões, procuraremos 

traçar os principais passos da pesquisa desenvolvida, as principais conclusões, as 

principais dificuldades, assim como indiciar elementos que podem ensejar a 

continuidade do estudo por meio de uma nova pesquisa. 

Trabalharemos as fábulas por meio de sessões de leitura e de 

comentários escritos pelos aprendizes, o que foi realizado em virtude do nosso 

referencial teórico. O referencial teórico principal da dissertação vem de duas fontes. 

A primeira é a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), que será 

empregada no sentido de identificarmos os tipos de argumentos que os estudantes 

produzirão ao longo do desenvolvimento da dissertação. Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) caracterizam três grandes tipologias argumentativas: argumentos 

quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos fundantes 

da estrutura do real, cada qual com uma diversidade interna peculiar. 

Caracterizaremos os comentários dos sujeitos a partir dessa perspectiva. 

A segunda fonte consiste na atenção aos movimentos argumentativos 

discutidos por Luci Banks-Leite (2011). Complementando e problematizando a Nova 

Retórica, Banks-Leite retoma as contribuições de Grize e de sua Lógica Natural, 

dando atenção ao processo de desenvolvimento da argumentação, suas 

esquematizações, considerando que argumentar é desenvolver uma intervenção 

“sobre as ideias, opiniões, atitudes, sentimentos ou comportamentos de alguém ou 

de um grupo de pessoas” (GRIZE apud BANKS-LEITE, 2011, p. 85). Assim, 

caracterizaremos a ordem de exposição, os conectivos, os usos das palavras que os 

estudantes farão em suas escritas. Esses elementos funcionarão como uma 

evidência de avivamento interno da tipologia de Perelman e como tal tipologia é 

constituída na prática pelos sujeitos. 

À luz desses teóricos, optamos pelo gênero comentário, que foi escolhido 

porque pressupõe um debate entre as pessoas e, no caso da argumentação escrita, 

o debate deverá ocorrer também por meio da escrita. Considerando a ausência de 

possibilidade de execução de um fórum eletrônico, optamos por comentários a 

serem realizados após as sessões de releitura, ou seja, os aprendizes comentavam 

as respostas uns dos outros produzidas durante a leitura. Ressaltamos que os 
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comentários contemplados com a análise na pesquisa foram justamente os dos 

estudantes que responderam aos que foram analisados nas respectivas sessões de 

leitura. 
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2 LEITURA LITERÁRIA E ARGUMENTAÇÃO ESCRITA 

 

A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio –  
alguns dirão até mesmo o único – de preservar e transmitir a experiência 
dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou 
que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao 
fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam 
dos nossos (COMPAGNON, 2009, p. 47). 

 

Em seu livro Literatura para quê?, que constituiu o texto de sua entrada 

no Collège de France, o historiador da literatura e crítico literário Antoine 

Compagnon (2009) traça o histórico da função social da literatura desde que ela 

surgiu e enfatiza o cenário contemporâneo. Hoje, literatura para quê? Por que 

dedicar um tempo que poderia ser devotado integralmente às redes sociais, aos 

programas de TV e aos filmes à leitura literária? Como se motivar a leitura literária e, 

sobretudo, como propor essa leitura para aprendizes do Ensino Fundamental? 

Ao analisarmos a fala acima feita por Compagnon (2009), podemos 

perceber e ressaltar que mesmo para um leitor experiente em literatura, um leitor 

que mantém o contato assíduo com os textos, sempre há algo novo a se conhecer, 

há uma nova experiência a ser vivenciada. Isso acontece pela forma como a 

literatura vive em cada um de seus leitores. O constante paradoxo que o texto 

literário nos oferece de retórica e poética nos orienta a olharmos também para o 

outro, o outro que vive em outro universo, o outro que é diferente, que tem outro 

tempo, outro lugar e possivelmente, também, outro posicionamento, de modo que 

por meio desse amálgama nos tornamos sensíveis. Como o autor mesmo disse, “A 

realização de si, julgava Proust, acontece não pela vida mundana, mas pela 

literatura, não somente para o escritor que se consagra a ela inteiramente, mas 

também para o leitor que ela emociona durante o tempo em que ele se dá a ela” 

(COMPAGNON, 2009, p. 21). Nessa mesma perspectiva, só compreendemos a 

literatura quando a vivemos em sua plena totalidade. 

Tendo essas questões como um pano de fundo, o autor estabelece o que 

ele chama de “elogio da literatura”, cujo trecho que colocamos como epígrafe 

constitui a parte substancial. A literatura serve hoje para nos mostrar a diferença, a 

alteridade e a diversidade que constituem a vida humana. Não é só “viver” vidas que 
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não são nossas, nem somente conhecer vidas que não são nossas; é principalmente 

compreender todo o peso existencial de “distância”. Essa distância entre o eu e 

outro, entre passado e presente de um modo sobremaneira precioso associa 

literatura e argumentação, porque a experiência de leitura tem a ver com a evidência 

e a compreensão de pontos de vista distintos, com diálogo, com subjetividade. O 

que se requer da literatura hoje é, precisamente, o que a argumentação pode dar, de 

modo que podemos responder à pergunta “literatura para quê?” com uma resposta 

tão simples quanto provocadora: dentre tantas outras coisas, serve também para 

argumentar. 

Sendo fiéis à raiz etimológica de argumentar (argumentare), queremos 

partir da literatura, do seu elogio para chegarmos à argumentação. Argumentação no 

início e argumentação no fim. Por isso, o objetivo deste capítulo é discutir a relação 

entre argumentação escrita e leitura literária como foco para o espaço da sala de 

aula constituinte do Ensino Fundamental. A nossa hipótese é que a argumentação 

escrita (e não somente a oral) pode sim ser produzida por aprendizes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e que a leitura das fábulas escritas por Monteiro 

Lobato constitui um meio privilegiado para o desenvolvimento desse tipo de 

argumentação. 

 

2.1 O que é argumentação e suas implicações 

 

Podemos entender por argumentação a busca por “convencer alguém de 

alguma coisa” (FARIA, 2004, p. 15) e, como tal, existe desde as civilizações hindu, 

chinesa e grega, estando relacionada a estratégias de justificação, oposição e contra 

argumentação (FARIA, 2004, p. 7-58). Tendo em mente o aprofundamento do 

significado prático do tema, torna-se importante discorrer acerca das suas 

implicações. 

O estudo sobre a arte de argumentar é milenar, perpassa a história 

ocidental e chega-nos hoje por meio do contato com três autores principalmente: 

Aristóteles, Stephen Toulmin e Chaim Perelman. 

Em sua Retórica, Aristóteles (384-322 a. C.) parte da Lógica e da 

experiência da política ateniense para estabelecer uma argumentação formal com 

fins persuasivos, de modo a estabelecer a retórica enquanto uma ciência de validade 

universal temporal e espacial (ARISTÓTELES, 2005). Imerso no contexto da 
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Antiguidade (MANACORDA, 2002) e nutrido pelo logocentrismo (DERRIDA, 2000), 

cujas influências culminavam na crença acerca do papel passivo da criança (ARIÈS, 

1981) e na pressuposição do “logos” e da inexistência do acaso, o filósofo grego 

concebe a argumentação como um conjunto de modelos e de padrões cuja adesão 

se impunha por si própria, independente dos falantes e dos ouvintes.  

A argumentação funcionava como o veículo de uma verdade 

inquestionável, como o meio para que a verdade se saísse sempre vencedora nos 

debates. Por isso, a argumentação teria que ser fundada em provas É em razão 

disso que no livro I o autor afirma que “é próprio de uma mesma faculdade discernir 

o verdadeiro do verossímil, já que os homens têm uma inclinação natural para a 

verdade [...]. Por isso, ser capaz de discernir sobre o plausível é ser igualmente 

capaz de discernir sobre a verdade” (ARISTÓTELES, 2005, p. 93). As provas e a 

busca pela verdade inseriam a argumentação no contexto maior da retórica, com 

vistas à autonomia de cada cidadão, especialmente por meio da sua defesa ou da 

sua acusação: “A retórica é a outra face da dialética; pois ambas se ocupam de 

questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a 

nenhuma ciência em particular. De fato, todas as pessoas de alguma maneira 

participam de uma e de outra, pois todas elas tentam em certa medida questionar e 

sustentar um argumento, defender-se ou acusar” (ARISTÓTELES, 2005, p. 89). 

Sendo assim, a condição indispensável para a existência da 

argumentação seria a presença de pelo menos dois oponentes que debateriam 

acusações e defesas à luz de suas respectivas provas com a intenção de convencer 

um juiz, o qual arbitra sobre qual oponente estaria com a verdade. Como o autor 

explicitou: “[...] é manifesto que o oponente nenhuma outra função tem que a de 

mostrar que o fato em questão é ou não é verdadeiro, aconteceu ou não aconteceu; 

quanto a saber se é grande ou pequeno, justo ou injusto, não havendo uma 

definição clara do legislador, é certamente ao juiz que cabe decidir, sem cuidar de 

saber o que pensam os litigantes” (ARISTÓTELES, 2005, p. 91). 

A ideia da mediação do juiz e de uma verdade que se impõe começou a 

ser questionada com a eclosão das duas guerras mundiais, num contexto originado 

pela quebra das certezas científicas e políticas do período anterior e marcado pela 

miséria, pela crise econômica, pelo grande número de mortos civis e pela presença 

numerosa dos mutilados pela guerra (HOBSBAWM, 1995). Como reflexo desse 

contexto, a compreensão aristotélica acerca da argumentação passa a ser revisada 
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e estudos como o de Stephen Toulmin (2006), publicado originalmente em 1958, 

passam a ser produzidos. 

Em Os usos da argumentação, Toulmin traz o estudo acerca da 

argumentação para o cotidiano, enfatizando os usos enquanto o elemento 

caracterizador e condicionador do que significa argumentar (TOULMIN, 2006). 

Assim, se os usos são o âmago, fica revelada a proeminência da argumentação 

informal em detrimento do pensamento argumentativo formal, logo, modelos e 

padrões universais não devem ser premissas, pois a própria dinâmica dos usos 

evidencia a diversidade de práticas e de pontos de vista na argumentação. É como 

se o autor dissesse que a lógica formal se aplicaria adequadamente à política de 

Estado, mas não à sociedade como um todo. 

Desse modo, o autor entende que o modelo aristotélico é apenas um 

dentre tantos outros possíveis e acredita que a influência de Aristóteles no Direito, na 

forma como é tecida a jurisprudência, é o que nos impede de perceber isso. Como o 

autor explicita, “Um argumento é como um organismo: tem uma estrutura bruta, 

anatômica, e outra mais fina e, por assim dizer, fisiológica” (TOULMIN, 2006, p. 136) 

e, dentro de tal organismo, cumpre reconhecer a existência de “uma estrutura mais 

fina, dentro de cada parágrafo, quando se desce ao nível das sentenças individuais; 

com esta estrutura mais fina é que os lógicos formais têm-se principalmente 

ocupado” (TOULMIN, 2006, p. 136). Intencionando superar os lógicos formais e 

vivificar o organismo constituinte da argumentação, então, Toulmin acrescenta um 

modelo matemático pautado no layout de argumentos, o que significa se deparar 

com o seguinte problema: “ver como e por que o procedimento apropriado exige que 

se adote forma geométrica simples, e como essa forma garante, por sua vez, a 

validade de nossos procedimentos. Supondo-se que os argumentos válidos possam 

ser moldados numa forma geométrica fixa, como isto ajuda a torná-los mais 

cogentes?” (TOULMIN, 2006, p. 137). 

O layout de argumentos composto por Toulmin tem os seguintes 

elementos: dados, garantias e apoio. Os dados são os fatos usados como 

embasamento de uma conclusão, as garantias são hipóteses que legitimam e 

autorizam a passagem de um dado até a conclusão e os apoios são avais que 

tornam as garantias aceitáveis (TOULMIN, 2006, p. 136-182). Para que exista 

argumentação e, mais, para que uma argumentação seja válida é necessária a 
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presença de todos esses elementos. A validade do argumento ocorre por meio do 

exame minucioso de cada elemento e de suas conexões dentro do argumento. 

Dentro dessa perspectiva, argumentar significa justificar uma tese por 

meio da apresentação de dados, e não uma inferência lógica de uma tese com base 

em premissas e conclusões. Inexistindo, pois, relação direta entre as premissas e as 

conclusões, a argumentação do cotidiano baseia-se necessariamente em estratégias 

discursivas urdidas por uma pessoa com vistas ao convencimento do seu oponente, 

e não ao convencimento de um juiz, exterior ao debate. Para que exista 

argumentação, deverão existir necessariamente tais estratégias de justificação da 

tese, estratégias estas peculiares ao uso que cada pessoa faz do argumento no 

debate, logo, as estratégias somente são compreendidas se iluminadas pela lógica 

interna de cada debate porque, como ressalta o autor, um mesmo argumento pode 

ser usado de formas diferentes em situações diversas (TOULMIN, 2006, p. 136). 

Recepcionando o papel da argumentação informal e adensando a crítica 

pós-guerras mundiais feita por Toulmin, Chaim Perelman e Luce Olbrechts-Tyteca 

(1999), em obra publicada originalmente em 1958, discorrem sobre a argumentação 

e suas implicações. O Tratado da argumentação - a Nova Retórica (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 1999) tem a pretensão de valer para a sociedade 

contemporânea o que valeu a retórica de Aristóteles para a Antiguidade, de produzir 

uma retórica em consonância com a modernidade, daí o subtítulo “A Nova Retórica”. 

Continuando Aristóteles e diferenciando-se de Toulmin, Perelman e Olbrechts-Tyteca 

fixam-se nos papéis desempenhados pelas pessoas (inclusive, agora, no papel das 

crianças) na produção da argumentação, na interseção entre a teoria e a prática da 

argumentação. 

Assim, no debate, existem sempre três elementos: uma pessoa A, uma 

pessoa B e um auditório composto por N pessoas ou imaginado para N pessoas. 

Para que exista argumentação, é necessário que todos esses elementos existam e 

que todos estejam em completa interação um com o outro, sendo que a dinâmica é a 

do convencimento de um oponente por parte do outro, dinâmica esta da qual o 

auditório é fiador ao assumir uma posição ativa. A argumentação é a interação 

convincente entre esses elementos. Com efeito, nessa perspectiva, o auditório é 

uma construção do orador, pois toda comunicação tem um público ao qual ela se 

dirige e ao qual ela atenta para formular e conduzir determinada estratégia 

argumentativa (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 20-28). O orador 
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produz e é produzido simultaneamente pelo auditório, pois “o importante, na 

argumentação, não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou 

probatório, mas qual o parecer daqueles a quem ela se dirige”. “O grande orador, 

aquele que tem ascendência sobre outrem, parece animado pelo próprio espírito de 

seu auditório” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 26-27). Argumentar 

implica em diálogo e alteridade. 

Dada essa proeminência do auditório nos debates, outra condição 

imprescindível para a existência da argumentação é o acordo. O acordo pode ser 

entendido enquanto o ponto de partida da argumentação, como um conhecimento 

compartilhado, um valor compartilhado, como uma coisa consensual entre as partes, 

de modo que o acordo pode ser fato, verdade, presunção, hierarquias, lugares, valor 

abstrato ou concreto (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 73-112). Se 

pensarmos que somos seres humanos, que todos – independente das classes 

sociais, etnias e nações – são humanos, a ideia de uma condição humana pode ser 

um elemento de acordo e, portanto, de ponto de partida para um debate. 

Neste capítulo, adensamos a preocupação de Toulmin (2006) com a 

argumentação informal e seguimos Chaim Perelman e Luce Olbrechts-Tyteca (2005) 

quanto à concepção de argumentação, pois temos como foco o desenvolvimento da 

argumentação escrita por parte dos aprendizes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Em razão disso, nos guiaremos pela seguinte perspectiva: 

Apenas a existência de uma argumentação, que não seja coercitiva 
nem arbitrária, confere um sentido à liberdade humana, condição de 
exercício de uma escolha racional. Se a liberdade fosse apenas 
adesão necessária a uma ordem natural previamente dada, excluiria 
qualquer possibilidade de escolha; se o exercício da liberdade não 
fosse fundamentado em razões, toda escolha seria irracional e se 
reduziria a uma decisão arbitrária atuando num vazio intelectual. 
Graças à possibilidade de uma argumentação que forneça razões, 
mas razões não coercivas, é que é possível escapar ao dilema: 
adesão a uma verdade objetiva e universalmente válida, ou recurso à 
sugestão e à violência para fazer que se admitam suas opiniões e 
decisões (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 581). 

 

2.2 É possível a criança argumentar? 

Em seu livro Argumentação infantil, a pesquisadora Evangelina Maria 

Brito de Faria (2004) lança a hipótese de que as crianças do primeiro ao terceiro ano 

do Ensino Fundamental conseguem argumentar, enfatizando a argumentação 



30 

 

cotidiana como algo integrante da própria necessidade das pessoas viverem em 

sociedade, na medida em que todos conversam, dialogam e conhecem alguns 

temas, pois “argumentação é parte substancial da experiência cotidiana de qualquer 

indivíduo” (FARIA, 2004, p. 9). 

Tendo como referência teórica os textos de Morel e chamando a atenção 

para a necessidade de implementação de uma prática pedagógica que considere a 

capacidade argumentativa dos aprendizes, a autora chega às suas principais 

conclusões: a partir dos quatro anos de idade as crianças já usam enunciados 

argumentativos e práticas dialógicas; ela identificou alta produtividade linguística 

característica da argumentação nas falas das crianças; e que, na medida em que as 

atividades eram desenvolvidas, foi percebendo o amadurecimento das crianças na 

condução do diálogo, na colocação e na ordem das palavras (FARIA, 2004, p. 167-

175). Tomando como pressuposto e base o livro de Faria (2004), acreditamos que a 

criança consegue argumentar e expressaremos os termos em que concebemos essa 

capacidade argumentativa. 

A forma como Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) entendem a 

argumentação está diretamente ligada à recepção do texto de Aristóteles e à defesa 

das liberdades individuais e da pluralidade democrática constituintes do mundo 

contemporâneo, campos estes prioritariamente identificados à esfera de ação de 

pessoas adultas. Por isso, dentro dessa perspectiva, cabe a seguinte pergunta: é 

possível à criança argumentar? 

Para responder essa pergunta, temos de estabelecer dois 

esclarecimentos acerca das origens da argumentação e do papel desempenhado 

historicamente pela criança. 

Em primeiro lugar, a argumentação escrita não existiu desde sempre, ela 

se origina num período específico da Grécia Antiga, notadamente no Período 

Clássico, e dentro do contexto clássico ela é mais diretamente produzida por algo 

ainda mais específico, a saber: a polis e a invenção da escrita fonética. A polis 

grega, cujo arquétipo será a polis ateniense, onde Aristóteles, Heródoto e Tucídides 

escrevem seus textos, pode ser entendida como uma sociedade da informação e da 

comunicação, não se restringindo à dimensão geográfica, nem à cidade-estado, 

sendo antes o amálgama de questões econômicas, culturais, sociais e políticas 

(THELM, 1988). 
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Assim, não era necessário estar dentro da geografia ateniense para 

sentir-se integrante da polis ateniense; bastava nutrir uma identidade de 

pertencimento. Nesse sentido, é em referência à polis que a argumentação vai 

surgir: com efeito, é para discutir problemas internos à polis, resolver questões 

cotidianas e estabelecer o debate entre aqueles que são considerados indivíduos da 

polis que a argumentação é produzida e tecida recorrentemente. Todos tinham o 

direito à voz? 

Para resolver o conflito entre os que primavam pela oralidade e pelos 

mitos e os que enfatizavam a linguagem fonética e a razão enquanto critérios 

principais para poder falar, os gregos estabeleceram uma democracia representativa 

em que só os cidadãos tinham direito à voz na polis (THELM, 2002). Isso significa 

que só homens acima de dezoito anos, nascidos de relações naturais (homem e 

mulher casados), com recursos financeiros ou com virtudes socialmente 

reconhecidas tinham direito a argumentar, de modo que as mulheres e as crianças 

eram representadas por eles na esfera pública. A ideia grega não era que a criança 

não tem querer, mas sim que o seu querer devia ser explicitado por outrem, por um 

adulto, dada a diferença de maturidade entre as partes. Em que pese a forte 

exclusão da mulher na democracia grega, algo muito distinto do que almejamos na 

democracia contemporânea, o fato é que, ao menos em tese, a vontade da criança 

estava implícita, subentendida, na argumentação dos gregos. Não foram Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) que criaram a relação entre criança e argumentação, isso 

vem desde a origem, na antiguidade clássica. 

Em segundo lugar, até por esse papel implícito legado pela democracia 

grega, as crianças ocuparam uma posição peculiar ao longo da história da 

educação. Talvez o melhor observador dessa peculiaridade tenha sido o iluminista 

Jean-Jacques Rousseau que, especialmente no seu Emílio ou Da educação (1762), 

discorreu sobre a relação do homem em sociedade, com seus pares, empreendo o 

recurso narrativo-discursivo da bondade natural humana e a corrupção fundamental 

da coletividade. À luz da filosofia da educação, podemos ler Rousseau como aquele 

que mostra como a educação pré-moderna fornecia um papel para a criança na 

produção da educação ocidental, mas sendo que esse papel era explicitado por 

meio da concepção de ser a criança um adulto em miniatura, negando que ela é 

independente no seu devir, enfatizando a maturidade da pessoa humana e, por 

conseguinte, tirando da criança a atuação como protagonista no processo de ensino 
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e aprendizagem (NOGUEIRA JÚNIOR, 2009). Trata-se, então, de uma concepção 

enviesada acerca da criança, e não da negação de seu papel na educação. A 

educação moderna se distinguiria da educação antiga e medieval não por criar um 

espaço para a criança no processo educativo, mas sim por dar a ela o papel de 

protagonista. 

Nesse sentido, o papel da criança e sua implicação no processo 

educativo-argumentativo (expressão para destacar a interseção entre educação e 

argumentação) perpassa a história ocidental, de modo que acreditamos que a 

criança pode argumentar, isto é, pode lançar mão de informações dentro de um 

embate e diálogo com os seus semelhantes-oponentes, percebendo a validade das 

posições e buscando o convencimento do outro. Isso pode ser concretizado, na 

nossa percepção, a partir da consideração de dois elementos mínimos, quais sejam: 

o papel do cérebro e da mente e a mediação do professor em sala de aula. 

É preciso dizer que tais elementos foram assinalados parcial ou 

integralmente por uma perspectiva físico-biológica (PIAGET, 1977, p. 41-50; 

WALLON, 1977, p. 31-39), interacionista na dinâmica entre o sujeito e o objeto 

(PIAGET, 1977; VYGOTSKY, 2005) e pragmática, especialmente com William James 

e John Dewey (ARAÚJO, 1993, p. 147-160). Neste último caso, mais claramente, 

uma vez que o processo de ensino-aprendizagem é compreendido 

fundamentalmente como uma relação entre um adulto (professor) e uma criança 

(aprendiz). 

Posto isso, a discussão em torno da capacidade argumentativa da criança 

nos conduz à discussão sobre o papel do cérebro na vida humana, logo, à leitura 

dos textos de António Damásio (2009; 2012). Levando em consideração os textos de 

Freud, Jung e Darwin e tendo como referencial teórico principal os escritos de 

William James, o neurocientista português defende a tese de que a emoção não se 

opõe à razão, antes é parte integrante e fundamental do processo de raciocínio. 

Partindo do estudo de casos de pacientes com problemas neurológicos, Damásio 

então quebra com o racionalismo cartesiano, mostrando os fundamentos neurais da 

razão por meio necessariamente das emoções, da colaboração emotiva-racional de 

várias partes do cérebro e do corpo humano como uma referência de compreensão 

da racionalidade. Essa compreensão é importante porque as crianças são 

entendidas socialmente como um dos grupos humanos mais emotivos, mais 

suscetíveis a questões emocionais (o termo “infantil” é empregado no senso-comum, 
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de forma pejorativa, a pessoas emotivas), algo que pode ser captado como um meio 

privilegiado de atividades consideradas racionais. Mais ainda, como a argumentação 

é tida como um processo racional, podemos dizer que a criança é capaz de 

argumentar, pois a emoção é a base da razão. Se entendermos, por outro lado, que 

a argumentação mescla razão e emoção, também concluiremos que a criança é a 

capaz de argumentar, pois a emoção é presença indispensável para o processo de 

raciocínio, nessa perspectiva. 

Damásio (2012, p. 184-216) entende que a explicitação da sua tese pode 

ser feita por meio da hipótese do marcador somático. O cérebro, que na 

neurociência moderna é o âmago das respostas humanas, é o lugar de onde 

procedem a razão e a emoção e mesmo em casos de danos irreversíveis é possível 

que o indivíduo tenha respostas racionais, porquanto as emoções embasam, 

mobilizam e motivam respostas racionais. É graças a essa simbiose entre esses 

elementos que as pessoas conseguem viver socialmente. Nesse sentido, 

relacionando o texto de Damásio ao nosso tema de estudo, podemos dizer que a 

leitura do texto literário com toda a sua densidade e capacidade emotiva é o 

disparador para uma produção argumentativa e toda a racionalidade que a permeia. 

Na argumentação, razão e emoção são intrínsecas. 

Considerando o caráter intrínseco dos binômios Razão/Emoção e 

Argumentação/Literatura, podemos perceber a importância da mediação pedagógica 

para a produção argumentativa. Com efeito, a mediação pedagógica na sala de aula 

demonstra que as crianças conseguem argumentar, o que pode ser ressaltado por 

meio de um comentário sobre o livro ‘Mediação pedagógica na sala de aula’ 

(FONTANA, 2005) a partir de sua importância para a escolarização da literatura. 

Tendo como base teórica a abordagem histórico-cultural do 

desenvolvimento humano, especialmente a Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky 

e a Teoria da Enunciação de Bakhtin, dois são os pressupostos do livro: os 

processos educativos na escola só podem ser compreendidos se consideradas as 

condições históricas e conjunturais das quais a escola faz parte; e as diferenças 

sociais, produzidas pela desigualdade das relações de trabalho e de acesso à 

informação, têm causas sociais e não só individuais, devendo-se levar em conta, 

portanto, as implicações políticas no estudo. À luz disso, a autora formula o seu 

objetivo: averiguar como a prática educativa escolar (a escola) mediatiza a 

elaboração de conceitos por parte da criança na sala de aula e como a criança se 
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apropria desses conceitos (FONTANA, 2005, p. 3). “Conceituação”, o conceito-chave 

do livro, é concebido como uma prática dialógica (mediação da palavra) e 

pedagógica (mediada pelo outro) (FONTANA, 2005, p. 3). 

Acreditamos que esse enfoque é importante para a escolarização da 

literatura porque fornece respostas acerca do papel do professor no processo de 

conceituação e sobre os termos em que as crianças se apropriam dos conceitos. 

Dado que a literatura na sala de aula pressupõe o leitor ativo (AMARILHA, 2013), o 

livro mostra passos de ação diante desse leitor, desenvolvendo uma leitura ativa dos 

conceitos. Nesse sentido, devemos destacar que a autora afirma que com o seu 

trabalho os alunos participaram mais, pois se multiplicaram os elementos e as vozes 

na dinâmica interativa (FONTANA, 2005, p. 168). 

No desenvolvimento da leitura ativa, o capítulo primeiro, da parte II 

(FONTANA, 2005, p. 47-88), se sobressai como o seu melhor exemplo, razão pela 

qual nos fixaremos nele a partir de agora. Neste capítulo, a autora discute a 

emergência do conceito de cultura, como pode ser o trabalho do professor e como é 

produzida a perspectiva dos alunos. 

As crianças são valorizadas e estimadas. As suas respostas são legítimas 

e dotadas de um conhecimento precioso a ser ouvido e considerado na condução e 

no planejamento das aulas. Assim, a autora explicita as estratégias das crianças no 

concernente ao conceito de cultura: elas revelam por meio da escrita e das falas 

outros sentidos possíveis para “cultura”, sentidos para além da definição fechada e 

advinda de uma coordenadora de museu e da professora em sala de aula 

(FONTANA, 2005, p. 56-57). Além disso, a perspectiva das crianças é marcada pela 

resistência a definições conceituais fechadas: 

Resistência no sentido de que interpretando diferentemente um 
mesmo conjunto de objetos, elas definiram suas funções e 
organizaram-nos segundo outros critérios, evidenciando, inclusive, 
contradições entre o que foi dito a elas e o que foi dinamicamente 
compreendido por elas [...] (FONTANA, 2005, p. 58). 

Assim, no contexto em que “ambos – adulto e crianças – [estão] como 

parceiros intelectuais” (FONTANA, 2005, p. 72), o professor/adulto deve incorporar 

as concepções do discente/criança e a sua resistência na condução do processo de 

ensino-aprendizagem. É sempre uma ilusão tentar impor uma definição às crianças, 

porque elas sempre vão resistir e sempre vão se posicionar. Sendo assim, o 

professor deve imbuir-se de alguns ensinamentos apresentados pela autora: deve 
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compreender, antes de tudo, que a definição formal ou oficial de um conceito é uma 

definição entre muitas outras possíveis (FONTANA, 2005, p. 53); deve sempre unir 

palavra e observação em suas aulas (FONTANA, 2003, p. 54-55); deve conhecer e 

fazer as crianças conhecerem pelo menos uma definição contrária do conceito 

discutido em sala de aula (FONTANA, 2005, p. 59-62, 88); e, principalmente, deve 

realizar um mergulho na história do conceito em discussão, de modo a se 

aprofundar no tema e conhecê-lo com propriedade (FONTANA, 2005, p. 62-67). 

Munido desse mergulho histórico, tendo-o como uma garantia para sua mediação 

pedagógica, o professor devolve as perguntas feitas em sala de aula para os alunos 

e motiva-os à produção escrita, porque a escrita é o cume de uma ação analítica e 

de uma estrutura intencional (FONTANA, 2005, p. 77-88). 

Ao orientar a atuação do professor e ao demonstrar a perspectiva e a 

resistência das crianças na apropriação de conceitos na sala de aula, o livro 

“Mediação pedagógica na sala de aula” (FONTANA, 2005) ensina ser necessário 

mais preparo por parte do professor para que a sua mediação pedagógica seja 

frutífera para ele e para as crianças. Especialmente, reveste-se de singular 

importância para a escolarização da literatura por mostrar que o percurso de leitura 

ativa pode ser mais bem concretizado se culminado por uma argumentação escrita, 

e não apenas oral. Com efeito, o elemento escrito é significado aqui como a forma 

mais livre que as crianças têm para expressarem as suas estratégias e as suas 

concepções na sala de aula, tendo em vista que a oralidade é um dos principais 

instrumentos de poder do professor na sala de aula. Menos constrangidos, mais 

livres e, quiçá, guiados por um docente preparado, as crianças podem dar novos 

sentidos aos livros de literatura trabalhados em sala de aula a partir da escrita. 

Além disso, toda a capacidade cognitiva da criança dentro do contexto 

escolar no sentido do desenvolvimento da argumentação escrita foi demonstrada 

pelo seminal estudo de Leal e Morais (2006). Tendo como referencial teórico a Nova 

Retórica e concebendo a argumentação a partir dos textos de Chaim Perelman, “A 

argumentação em textos escritos: a criança e a escola” tem como objetivo analisar 

situações de sala de aula e avaliações de textos de crianças entre 8 e 12 anos, 

lançando a hipótese de que a argumentação dos discentes está vinculada às 

práticas de produção textual da escola. As principais conclusões a que os autores 

chegaram foram: desde muito cedo, as crianças apresentam pontos de vista, 

justificação e contra argumentação em suas produções escritas; a diversidade de 
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atividades por parte dos professores no tocante às finalidades e aos destinatários se 

reflete em textos com argumentos mais encadeados por parte das crianças; os 

detalhes de cada atividade, tais como a condução de debates e a forma de dar o 

comando é decisiva para a forma como as crianças vão organizar os seus escritos 

(LEAL; MORAIS, 2006, p. 233-236). Sendo assim, o livro nos leva a pensar não 

somente na capacidade argumentativa das crianças, posto que isso já fica 

comprovado nas primeiras páginas, mas sobretudo na forma como tal capacidade 

pode ser melhor efetivada, isto é, como as crianças podem chegar a produzir textos 

argumentativos com uma sequência lógica de argumentos e com vistas ao 

convencimento de um destinatário específico, superando as eventuais informações 

implícitas que outrem, distante do contexto de uma sala de aula específica, não 

pudesse compreender a produção. 

 

2.3 Argumentação escrita e leitura literária 

 

Baseando-se em Fontana (2005) e em Leal e Morais (2006), temos que 

as crianças conseguem efetivamente produzir textos argumentativos dentro do 

contexto da sala de aula e somos levados de imediato a refletir acerca da 

possibilidade de argumentação escrita na escola. Acreditamos que a argumentação 

escrita pode, efetivamente e melhor, ser produzida por meio da literatura na escola, 

o que nos impele a comentar a relação entre argumentação escrita e leitura literária. 

Nesse sentido, defendemos a ideia de que diante da função social desempenhada 

pela literatura na contemporaneidade, qual seja a de compreender a diferença em 

todas as suas dimensões, ela se tornou uma necessidade ou, no mínimo, o meio 

mais profícuo para o desenvolvimento da argumentação escrita na sala de aula. 

Em seu livro Seis passeios pelo bosque da ficção, Eco (1994) mostra 

como a literatura está presente nas nossas vidas e como ela vivifica a vida dos 

leitores a partir de seis formas ou exemplos. Empregando a metáfora do bosque, a 

qual remete diretamente a Jorge Luís Borges, o autor ensina que em cada momento 

o leitor é levado a adentrar e ultrapassar os bosques constituídos por textos literários 

e que isso é feito por meio de recorrentes escolhas e da inserção de respostas e 

experiências de vida dentro das lacunas propositais que o texto apresenta. A relação 

entre o leitor e o texto literário é como que dialógica e pressupõe a resolução 
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consensual de alguma tensão, isto é, o preenchimento das lacunas e as escolhas 

por parte dos leitores são produzidos sem ferir as ideias e a forma do texto, uma vez 

que o fundamento para o ato de leitura nesse caso é o pacto ficcional. 

Considerando, pois, o pacto ficcional nesse constructo, podemos afirmar que o livro 

de Eco insinua também que a leitura literária é uma espécie de arquétipo para a 

produção da argumentação: há um fundamento comum, um diálogo e uma saída 

racional, nos termos colocados por Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). 

Esse constructo na leitura literária é possível, também, se considerarmos 

a leitura como experiência (YUNES, 2003). Mesmo que historicamente seja mais 

difundida a invenção da escrita como ponto de clivagem na história da humanidade, 

a ponto de ser um dos critérios de distinção entre História e Pré-história, a escrita 

sempre veio acompanhada da leitura, sem a leitura a escrita permaneceria letra 

morta desde a sua invenção. Isso significa que a leitura constitui uma experiência 

fundamental. Tomando esse dado como ponto de partida, Eliana Yunes (2003, p. 7) 

toma como referência João Guimarães Rosa para mostrar as conexões entre texto 

literário e vida. 

Nesse intento, ler literatura é análogo ao ensaio de várias vidas; quando 

lemos, temos acesso a tramas e personagens novos e, dando azo ao caráter fugidio 

da leitura, vivemos essas “vidas” da narrativa literária (YUNES, 2003, p. 12). Ler na 

sala de aula, em consequência, deve ser o momento por excelência da 

subjetividade, quando os leitores expõem experiências pessoais, apresentam a sua 

intimidade e partilham os seus valores em diálogo com os demais (YUNES, 2003, p. 

13). Ler é, então, um momento de transformação: transformação de si, do texto e do 

outro, percebendo a diferença e reconhecendo a particularidade de cada discurso 

emitido a partir da leitura de um texto (YUNES, 2003, p. 14-15). Sendo assim, 

podemos entender que o estudo da argumentação por meio da literatura é o próprio 

elo da literatura com a vida, uma vez que a argumentação é aí o produto da leitura 

literária e da intervenção dessa leitura na vida cotidiana. 

Em que pese a distanciação entre leitura e escrita feita pela autora 

(YUNES, 2003, p. 7-8), acreditamos que a interseção entre literatura e vida por meio 

da argumentação é mais vivificador se a argumentação for escrita, e não somente 

oral. Isso porque a literatura é uma produção escrita e mesmo na Antiguidade, 

quando ela materializou muitos dos relatos orais, implica em um ato de leitura de um 

texto escrito, em experiências, situações e habilidades concernentes à lida com a 
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escrita. Sendo compreensível, como sublinha Guimarães Rosa citado por Yunes, 

que a vida pode ser lida, o é também porque não é uma relação direta, e sim 

mediada por um texto, ou seja: entre a vida e o leitor há o texto sendo lido e cujos 

recursos imagéticos e discursivos nos orientam, de certa forma, sobre o significado 

da vida, sobre diferença e alteridade. Com capacidade de ler um texto literário, 

podemos compreender a vida e que ela pode ser lida. Empregando esses recursos 

literários, como na argumentação escrita, podemos não só compreender, mas 

também fazer viver e vivificar a nossa existência e a dos outros. Estando escrito, 

traço este que aponta para a perenidade, trata-se de uma vivificação constante. Ler 

e escrever torna-se uma grande metáfora da existência. 

Recepcionando dessa forma o livro de Eco e de Yunes, podemos lançar 

luz e identificar a abertura à argumentação na leitura literária. Em texto clássico 

acerca da escolarização da literatura, intitulado “A formação do jovem leitor de 

literatura e o contexto contemporâneo”, Marly Amarilha (2013) discute as condições 

de produção da literatura na escola na atualidade, enfatizando o papel dos 

professores como principal elo de concretização, e centrando sua preocupação na 

forma, podemos formar um jovem leitor de literatura. Para a autora, o contexto da 

ascensão das mídias digitais ampliou os tipos, os suportes de leitura e a 

disponibilidade dos textos, transformando os fundamentos do que é lido, mas não 

transformou os fundamentos daquele que lê, senão promoveu o deslocamento de 

sua posição e tornou evidente o papel e autoridade do leitor diante da multiplicidade 

de textos, ou seja, “fez emergir de forma radical a figura do leitor ativo” (AMARILHA, 

2013, p. 124-130). Sendo assim, a leitura literária na sala de aula deve ter como 

âmago o leitor ativo, de modo que os aprendizes expressem de forma radical a sua 

voz. Nesse sentido, acreditamos que a argumentação escrita se encaixaria 

perfeitamente nessa radicalidade leitora, na medida em que na escrita os aprendizes 

expõem a sua voz e defendem a sua vez. Em outras palavras, quando Amarilha 

(2013) defende a radicalidade e a figura do leitor ativo, a consequência 

hermenêutica imediata é buscar o desenvolvimento da argumentação escrita pelas 

crianças. 

Tendo em vista o desenvolvimento da argumentação escrita por meio da 

leitura, é importante refletir sobre o papel do professor. De acordo com Amarilha 

(2013) é necessário o esforço de unir pesquisa e ensino e que o professor seja um 

leitor de literatura, de modo a testemunhar as suas leituras, apresentar-se enquanto 
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leitor e motivar os seus jovens aprendizes à leitura literária. A importância da 

motivação para a formação leitora e para a leitura literária é compreendida nos 

seguintes termos: 

[...] cabe a participação do mediador como aquele que irá apoiar e 
incentivar o aluno a ser protagonista de sua própria formação, ser um 
par mais experiente e solidário ao acompanhá-lo a se adentrar no 
mundo ficcional (AMARILHA, 2013, p. 130). 

Na senda da motivação, os textos literários se revelam extremamente 

coerentes com o desenvolvimento da argumentação, porque conseguem abarcar 

uma diversidade de demandas existenciais e psicológicas presentes na sala de aula. 

Em “Silêncio: a hora da narrativa na escola” (AMARILHA, 2012, p. 17-24), a autora 

mostra como a estrutura do texto literário tem um poder de envolvimento emocional, 

de promover a congregação entre os aprendizes e de fornecer um sentido de 

totalidade que funciona como elemento catalisador para o amadurecimento da 

percepção das crianças. A partir do silêncio, as crianças ficam sobremaneira atentas 

à leitura do texto. Como impulso para a interação entre os aprendizes, a leitura do 

texto literário aparece como o amálgama necessário para o surgimento da ação 

argumentativa. De igual maneira, tendo em mente a argumentação, é necessário 

que a leitura do texto literário não seja de cunho utilitarista, e sim que seja 

prazerosa, leve, de modo surja em sua naturalidade e espontaneidade, não como 

uma obrigação de uma atividade, como deixou claro Amarilha em outro texto 

(AMARILHA, 2012, p. 45-57). 

Assim sendo, pensando na mediação pedagógica como o meio para o 

alcance da argumentação escrita e na costura entre a função social da literatura na 

contemporaneidade, devemos considerar a tese de doutorado de Alessandra 

Cardozo de Freitas (2005). Em Literatura e educação: ação argumentativa na 

discussão de histórias, a autora tem como objetivo geral “investigar a ação 

argumentativa no processo de mediação pedagógica na atividade de discussão de 

histórias com crianças de educação infantil”, defendendo a tese de que “a ação 

argumentativa é constituinte fundamental da mediação pedagógica na atividade de 

discussão de histórias” (FREITAS, 2005, p. 34). 

Para alcançar esse objetivo, a autora escolheu como referencial teórico a 

estética recepção, especialmente Jauss e Iser, inserindo Eco nessa vertente teórica, 

bem como buscou referência na Nova Retórica de Perelman. Com base nesse 
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arcabouço teórico, ela chegou às seguintes conclusões: a mediação pedagógica 

funcionou como um estímulo a discussões de natureza argumentativa, 

especialmente quando o professor emprega procedimentos argumentativos com 

vistas ao afloramento da imaginação, quando promove o diálogo e favorece o 

compartilhamento de dúvidas e respostas; constatou-se a eficácia da proposição de 

perguntas como estratégia de mediação pedagógica, uma vez que suscitou diálogo 

e evidenciou a divergência de opiniões entre os aprendizes; o professor por meio de 

sua mediação pedagógica pode desencadear e intervir continuamente na atividade 

de discussão de histórias (FREITAS, 2005, p. 193-198). 

Mais do que essas conclusões, frutíferas em si mesmas, para a 

construção de nosso trabalho, é a abertura suscitada pelo texto de Freitas (2005): 

com efeito, o espaço dado ao texto escrito por meio do reconto permite pensarmos 

não só na importância, mas também na centralidade e no protagonismo que a 

argumentação escrita (e não só a oral) pode desempenhar na leitura literária dentro 

da sala de aula. 

 

2.4 As Fábulas de Monteiro Lobato 

 
- Melhor que seja assim, - filosofou Narizinho. – As ideias de vovó e 
tia Nastácia a respeito de tudo são tão sabidas que a gente já as 
adivinha antes que elas abram a boca. As ideias de Emília hão de ser 
sempre novidades (fala de Narizinho em LOBATO, 2016, p. 18). 

 

Recepcionando a proficuidade da relação entre leitura literária e 

argumentação, especialmente a argumentação escrita, perguntamo-nos: com quais 

textos ou conjunto de textos poderíamos trabalhar em sala de aula? Que texto 

literário poderia ser a base para argumentação por parte de aprendizes dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental? Escolhemos as fábulas de Monteiro Lobato (1882-

1948) pelas razões que em seguida exporemos. 

Em certa medida, a conexão leitura de literatura, Monteiro Lobato e 

argumentação, foi aberta por Regina Zilberman, cujo livro tem sido utilizado de forma 

recorrente como um referencial para a investigação da literatura infantil na escola 

(ZILBERMAN, 2003). Em seu artigo “Monteiro Lobato e suas fases” (ZILBERMAN, 

2010, p. 141-152), a autora caracteriza as fases de produção literária, de atuação 

como editor e militante nacionalista de Lobato. Nessa intenção, ela identifica três 

fases principais, a saber: a fase Jeca Tatu, que se inicia em 1914, quando ele cria o 
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seu primeiro grande personagem para se contrapor à produção literária regionalista 

e tentar cunhar uma identidade nacional em que São Paulo aparece em 

centralidade; a fase Sítio do Pica-Pau Amarelo, iniciada em 1920, quando publica A 

menina do narizinho arrebitado e cria aquela que talvez seja a sua personagem mais 

famosa, Narizinho, e passa a ter grande receptividade nas escolas paulistas; e, 

finalmente, a fase mais subversiva quando, a partir de 1930, ele passa a se 

contrapor ao governo Getúlio Vargas e assume a posição de denunciador político – 

crítica esta veiculada em textos como Caçadas de Pedrinho e O escândalo do 

petróleo. Como elementos que perpassam todas essas fases, podemos identificar o 

grande destaque dado ao meio rural, uma vez que todos os seus personagens se 

ambientam na ruralidade, no interior, em detrimento das cidades e das capitais, e 

também uma busca constante pelo que ele considerava ser a defesa dos interesses 

nacionais brasileiros. 

Nascido em Taubaté, São Paulo, em 1882, e falecido em 1948 na cidade 

de São Paulo, Monteiro Lobato acompanhou a complexa transição do século XIX 

para o XX e conseguiu ver as tensões de duas guerras mundiais, notadamente a 

Grande Guerra, de 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, de 1939 a 1945. Isso tornou o 

autor um intelectual preocupado com o destino humano, como um intelectual do 

período ultrapassou as fronteiras escrevendo sobre folclore, fábulas, política e 

história (SOUZA, 2002, p. 171-184). O período entre as duas guerras, ademais, é 

conhecido como “a queda do Liberalismo”, uma vez que a crença em governos 

constitucionais, a racionalidade pública, a defesa da liberdade de expressão dos 

cidadãos e a desconfiança das ditaduras caíram em descrédito, razão pela qual se 

tornou possível um regime como o nazista na Alemanha e se ensejou, por outro 

lado, uma resposta e crença nacionalista como uma tentativa de melhorar a vida das 

pessoas (HOBSBAWM, 2013, p. 113-143). Nesse sentido, o nacionalismo de Lobato 

pode ser compreendido como o reflexo dessa condição histórica, e a preocupação 

com destino humano como um elemento de continuidade das suas fases enquanto 

intelectual. 

Vivendo em um contexto conflituoso, Lobato internalizou a ação 

argumentativa e difundiu a argumentação em suas produções literárias. Muito dos 

seus personagens são animais ou crianças que argumentam com naturalidade cujas 

ações procuram despertar uma resposta argumentativa por parte dos leitores, como 

a fala de Narizinho disposta no início deste tópico. Talvez por isso ele tenha exercido 
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certo fascínio sobre renomadas escritoras brasileiras, a ponto de elas se 

reconhecerem herdeiras intelectuais dele. Ana Maria Machado se deleitava quando 

criança lendo as histórias infantis como sua primeira aproximação à literatura 

(LAJOLO, 1983, p. 102) e Clarice Lispector (1998, p. 10) dizia acerca de Reinações 

de Narizinho que “era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-

o”. Os escritos de Lobato seriam como que uma memória vegetal para a 

escolarização da literatura (ECO, 2014). 

Tendo em mente esse incentivo à argumentação presente nos livros de 

Lobato, Zilberman (2010, p. 144) lembra que os textos da segunda fase do literato 

paulista se equiparam às narrativas europeias dirigidas para o público infantil, tais 

como Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll (1832-1898), o que reforça a 

ideia de termos Amarilha (2013) como referencial teórico. Somando esse dado à 

recepção feita por Ana Maria Machado e Clarice Lispector dos textos de Lobato, 

acreditamos que em respeito à literatura infantil os textos de Lobato se tornaram 

clássicos e canônicos, o que nos leva a tecer algum comentário sobre o livro de 

Harold Bloom (2010) e suas implicações. 

Em O Cânone ocidental: os livros e a escola do tempo, o crítico literário 

Harold Bloom (2010) objetiva apresentar proeminentes literatos do ocidente 

procurando mostrar como eles se distinguiram dos demais por causa da produção 

literária, formando o que seria um cânone literário, uma vez que “sem o cânone, 

deixamos de pensar” e que “toda originalidade literária forte se torna canônica” 

(BLOOM, 2010, p. 47; 33). 

Defendendo a autonomia do estético ante às ideologias e às dinâmicas 

sociais, o autor defende que o que torna um texto canônico é a sua originalidade 

criadora, quando o leitor procurar se distinguir do autor lido de diversas formas. A 

ansiedade da influência, nos seus termos, é sempre uma interpretação além do que 

o texto literário enunciou: 

A ansiedade da influência não é uma ansiedade em relação ao pai, 
real ou literário, mas uma ansiedade atingida próxima e dentro do 
poema, romance ou peça. Qualquer forte obra literária lê 
criativamente errado, e por conseguinte interpreta errado, um texto 
ou textos precursores [...] (BLOOM, 2010, p. 17). 

Nesse sentido, textos literários surgem como respostas a outros textos 

literários e argumentações decorrentes da leitura desses surgem como resposta a 

argumentações de mesma natureza, de modo que o polo do leitor é compreendido 
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em atividade radical. Além disso, é em relação a essa originalidade que Lobato 

conseguiu se distinguir dos literatos europeus, à luz da realidade brasileira, uma vez 

que é característica da obra literária despertar expectativas que precisam ser 

cumpridas, senão não serão lidas (BLOOM, 2010, p. 26). 

O peso e a influência que a Torá, os Evangelhos, Shakespeare, Dante, 

Milton e Cervantes tiveram sobre a literatura ocidental equivaleria, guardadas as 

devidas proporções, à influência que Monteiro Lobato teve sobre a literatura infantil 

no Brasil. Assim sendo, justifica-se um trabalho com textos literários de Lobato como 

mecanismo de ações argumentativas na sala de aula. No entanto, como a obra do 

autor é muito extensa, como o tempo para realização do mestrado é exíguo e tendo 

em mente os referenciais teóricos pelos quais nos guiamos, resolvemos delimitar 

melhor o nosso foco. Sabendo que as fábulas estão na origem da literatura infantil 

(AMARILHA, 2012, p. 46), chegamos, então, à ideia de trabalharmos com as 

fábulas. 

As fábulas são uma produção literária caracterizada por ter como 

protagonistas os animais, os quais se apresentam humanizados, isto é, exercendo 

ações peculiares aos seres humanos, tais como a fala, a moral, os valores e os 

costumes. As fábulas surgiram no século VI a. C. por meio do escritor grego Esopo 

(620-564 a. C.), que compilou uma série de relatos mitológicos e orais que remetiam 

à vida anterior à polis grega e os inseriu em livro, de modo que se perpetuassem 

para a posteridade. 

Lendo Esopo, o poeta francês Jean de La Fontaine (1621-1695) adensou 

a literatura sobre as fábulas traduzindo as fábulas antigas e criando novas, 

adaptadas à cultura francesa pré-moderna. No entanto, as fábulas de Esopo 

continuaram sendo o cerne do gênero fábulas uma vez que, mesmo diante da 

recepção do seu texto na Europa, as fábulas praticamente continuaram sendo as 

mesmas. Uma continuidade entre a produção fabulosa é falar sobre a base de um 

mundo rural e para pessoas do mundo rural, tal como o mundo de Esopo e de La 

Fontaine. Em razão disso, acreditamos que elas são especialmente interessantes 

para nós, porque a escola onde trabalhamos e pretendemos realizar nossa pesquisa 

de campo está situada na zona rural de Goianinha-RN, mas precisamente no 

povoado chamado Miranda, de modo que os aprendizes reconhecem a importância 

dos animais e as menções ao complexo cultural e social peculiar às áreas rurais. 
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As fábulas escritas por Monteiro Lobato estão dispostas no livro Fábulas 

(LOBATO, 1972) que, publicado originalmente em 1924, é integrante da segunda 

fase de produção literária do autor. Comparando com Esopo (2002), podemos 

perceber um traço fundamental e distintivo da produção do escritor paulista: com 

efeito, Lobato coloca um diálogo após cada fábula, de modo que os personagens 

argumentam, divergem entre si, apresentam opiniões diferentes acerca do desfecho 

da narrativa fabulosa, deixando que o leitor decida qual opinião quer seguir ou 

mesmo que posição destoante quer externar após a sua leitura. Embora não seja o 

nosso foco expor a degustação desses diálogos aos aprendizes, apontar a sua 

existência é importante porque quando Lobato estruturou o seu texto com fábula e 

diálogo ele automaticamente estabeleceu uma modificação estrutural da narrativa, 

como também deixou evidente que o propósito precípuo para a leitura das suas 

fábulas era fazer argumentar, fazer com que as crianças argumentem. Aliás, essa 

característica na produção estava em coerência com o contexto histórico do autor e 

enquanto a sua defesa da identidade nacional brasileira. Isso fica mais claro quando 

percebemos que fábulas como “Júpiter e a abelha”, “Júpiter, Netuno, Minerva e 

Momo” e “Hércules e o carroceiro” (ESOPO, 2002, p. 14-15; 17-18; 32-33) não são 

contempladas ou reelaboradas no escrito de Lobato. 
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3 CAMINHO PARA A LEITURA DE FABULOSOS ARGUMENTOS 

 

É certo que esse passeio ao redor do livro – ler o que está fora antes 
de ler o que está dentro – também faz parte da novidade, mas, como 
todo prazer preliminar, este também deve durar um tempo 
conveniente e pretender apenas conduzir ao prazer mais consistente, 
à consumação do ato, isto é, à leitura do livro propriamente dito 
(CALVINO, 1990). 

 

Tendo delimitado o objeto de estudo e os referenciais teóricos nos 

capítulos anteriores, temos como objetivo deste capítulo apresentar a metodologia 

escolhida para o trabalho das Fábulas de Monteiro Lobato (2016) em sala de aula. 

Nesse ofício, seremos levados a discorrer acerca da escolarização da literatura, da 

crítica literária, do grupo de pesquisa Educação e Linguagem (PPGED/UFRN) e da 

nossa atuação enquanto pesquisadora nessa área. 

Nessa intenção, tendo em vista a relação entre leitura literária e leitura 

das fábulas de Monteiro Lobato, objetivamos, neste capítulo, apresentar a nossa 

metodologia para empreendermos o nosso estudo em sala de aula com alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, apresentaremos a metodologia da 

andaimagem (GRAVES; GRAVES, 1995) e a relacionaremos com o nosso tema de 

estudo e, de igual maneira, apresentaremos uma discussão em torno das perguntas 

a serem trabalhadas, e a perspectiva das respostas, de modo que empreendemos 

um enfoque mais descritivo para que, a partir da descrição, possamos ter uma 

compreensão do contexto dos nossos aprendizes. 

A Experiência de Leitura por Andaimes (Scaffolding Reading Experiences-

SER) é uma proposta criada por Michael Graves e Bonnie Graves no mundo 

anglófilo da década de 1990, cujo processo que tem como fundamento o 

desenvolvimento pelo gosto da Leitura em crianças e formação de adultos leitores 

considerando dois eixos principais a saber o sucesso do estudante e a ideia de 

andaimagem. A ideia é fazer todo o possível. Por “andaimagem” podemos entender 

uma espécie de nutrição intelectual do estudante e a sua capacitação para resolver 

problemas e responder questões desafiadoras, ou seja, é uma estrutura 

metodológica cognitiva que dá suporte ao estudante na atividade de leitura; é como 

a vitamina sem a qual o ato de leitura pode ser infrutífero. O sucesso da leitura, por 

seu turno, está ligado à capacidade de as crianças entenderem e aplicarem as ideias 



46 

 

e informações dos textos lidos, como também está ligado à capacidade de se formar 

enquanto leitor, passando a buscar voluntariamente a ler os livros e se tornando 

paulatinamente um adulto assíduo na leitura (GRAVES; GRAVES, 1995). Então, 

podemos perceber imediatamente que essa metodologia tem uma coerência fulcral 

com a realidade do nosso estudo: primeiro, porque há uma carência de leitura nos 

sujeitos que acompanhamos em nossa turma; segundo, porque o insucesso de 

leitura, isto é, a não aplicação do que é lido em contextos sociais próximos, ou, 

então, a não compreensão de textos gerando analfabetismo funcional, é muito 

recorrente na realidade da cidade na qual se insere a escola. Sendo assim, esta 

metodologia pode ser um importante instrumento para a superação dessas 

limitações que impedem que os aprendizes se tornem leitores ativos de literatura. 

Considerando, pois, o sucesso da leitura como um eixo central para essa 

metodologia, a metodologia em discussão tem duas fases que expressam a sua 

própria característica processual, ou seja: o planejamento e a implementação. No 

planejamento, são considerados três fatores: os estudantes, suas necessidades e os 

seus conhecimentos prévios; a seleção dos textos, seus temas e vocabulários; e o 

propósito da leitura, as razões pelas quais os estudantes estão lendo determinado 

texto e os objetivos a serem alcançados (GRAVES; GRAVES, 1995). No nosso caso, 

devido à experiência docente de alguns anos na Escola Municipal Pedro Alexandrino 

(Goianinha-RN), constatamos que os sujeitos pouco têm acesso à leitura em casa, 

ficando esse acesso muitas vezes restrito à escola, como também que poucos 

exercitam o ato de escrever além do que é obrigatório pela grade curricular escolar, 

e que se sentem atraídos por assuntos que envolvem animais. Em razão disso, 

selecionamos as fábulas de Lobato, uma vez que o vocabulário repleto de humor, a 

linguagem acessível e a abertura à argumentação tornam esse corpus literário 

importante recurso para a apreciação literária em sala de aula. O propósito principal 

é que mediante a leitura das fábulas os aprendizes elaborem ações de 

argumentação por meio escrito e, ao desenvolver a leitura e argumentação, formem-

se enquanto leitores e escritores capazes de expressar suas opiniões. 

Já a implementação consiste na execução em sala de aula do 

planejamento, e tem três componentes interligados entre si: atividade de leitura, 

durante leitura e pós-leitura. Passarei a relatar em que consiste cada um desses 

elementos, à luz de Graves e Graves (1995), relacionando com a nossa pesquisa. 
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Atividades de pré-leitura consistem em ações conduzidas pelo professor 

para motivar o estudante e induzi-lo à leitura. Assim, nesta etapa, procura-se 

relacionar o texto escolhido à vida dos estudantes, apresentar informações contidas 

no texto tendo em vista a melhor compreensão, apresentar basicamente o 

vocabulário do texto e ideias e conceitos nele presentes (GRAVES; GRAVES, 1995, 

p. 4-8). Na edificação desse primeiro andaime, por assim dizer, a nossa leitura 

literária necessitará de uma apreciação sobre o conceito de “fábula” e também da 

menção aos diálogos feitos pelos personagens após cada história, algo peculiar à 

escrita de Monteiro Lobato, para que os estudantes possam se inteirar das 

características dos textos a serem lidos. 

Atividades de leitura, por sua vez, consistem em ações realizadas pelos 

estudantes enquanto leem e pelo professor para otimizar a leitura deles. 

Geralmente, são cinco atividades de leitura indicadas, a saber: leitura silenciosa, isto 

é, a leitura particular e em silêncio realizada pelo estudante; leitura guiada, ou seja, 

uma atividade proposta pelo professor focalizando determinado aspecto do texto a 

ser lido; leitura oral, porque as passagens muito bem escritas ou poéticas podem ser 

degustadas com mais propriedade por todos os estudantes em sala de aula; e, 

quando necessário, modificação do texto e adaptação, tornando-o acessível ao 

estudante (GRAVES; GRAVES, 1995, p. 9-11). Apesar de concordamos com os 

autores de que a leitura silenciosa constitui o cerne do ato de leitura, sendo uma 

experiência que autonomiza o estudante no ato de leitura, acreditamos que a leitura 

oral tem também lugar proeminente em nossa pesquisa, porque os nossos 

estudantes advêm de contextos em que esse momento vai ser o ponto de partida, 

como tal inusitado e singular, para a leitura. Os estudantes da nossa turma, em sua 

maioria, não estão inseridos em contextos sociais e familiares que demonstrem a 

centralidade do livro e da leitura na vida deles. A leitura oral pode desempenhar esse 

papel, na medida em que dela participam todos os estudantes dentro da sala de 

aula, seja ouvindo e acompanhando, seja lendo trechos. Organizaremos essa etapa 

em sete sessões de leitura, seguidas de sete sessões de releitura. 

Finalmente, atividades de pós-leitura servem a propósitos como resumo 

feito pelos estudantes acerca das atividades anteriores, análise dos textos e dos 

autores, de modo que se torna a parte principal para a averiguação se os estudantes 

conseguiram argumentar ou não por meio da escrita. Como exemplos de atividades 

desse tipo, os autores mencionam: questionamento, discussões, escrever, drama, 
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atividades artísticas, gráficas e não verbais, aplicação e atividades de alcance, e 

reensino (GRAVES; GRAVES, 1995, p. 11-15). Nesse sentido, vale ressaltar a 

importância da escrita: 

Escrever é uma tarefa de pós-leitura que provavelmente deve ser 
usada mais frequentemente do que é. Nos anos mais recentes, tem 
havido um bom número de seguras ênfases no fato que ler e 
escrever são atividades complementares e que devem com 
frequência virem juntas. Em resumo, escrever pode ser um poderoso 
auxiliar na leitura (GRAVES; GRAVES, 1995, p. 13). 

Nesse sentido, o fomento à leitura e à formação de estudantes e 

professores leitores deve ocorrer em parceria com o desenvolvimento da escrita. 

Sem a escrita, a leitura não pode ser consolidada, razão pela qual recepcionamos 

esse ponto nevrálgico da metodologia da andaimagem e da escolarização da 

literatura. Com efeito, a nossa busca por analisar e caracterizar a argumentação 

escrita em alunos do Ensino Fundamental está relacionada ao preenchimento dessa 

lacuna nos trabalhos sobre a literatura em sala de aula. Acreditamos que a produção 

escrita consolida a leitura e a leitura, por sua vez, consolida a argumentação. Essa 

reciprocidade das relações é algo não só coerente com o nosso tema de estudo, 

como o é também com a escolha metodológica, haja vista que as partes 

constituintes da leitura por andaimes são interdependentes umas das outras, 

formando um conjunto passível de aplicação na nossa realidade escolar. Isso 

significa que entre a escolha por determinada fábula de Monteiro Lobato, a leitura 

silenciosa em sala de aula, a produção escrita e argumentativa do estudante até a 

escrita do comentário de um estudante sobre a produção escrita de um dos colegas 

de turma há uma unidade imprescindível e característica da reciprocidade entre 

literatura e argumentação escrita na sala de aula. 

Tendo isso em mente, a nossa atividade de pós-leitura inicialmente 

consiste na produção de respostas escritas e, após as releituras, em escritas do 

gênero comentário sobre o que os demais estudantes responderam durante a 

atividade de pós-leitura anterior. Isso nos permitirá perceber se existiu ação 

argumentativa e quais os tipos de argumentos desenvolvidos pelos estudantes. 

Queremos promover a degustação das fábulas de Monteiro Lobato e a 

argumentação escrita na perspectiva da andaimagem, buscando formar leitores e 

escritores, formando-se. 
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Para que o nosso propósito de abordar práticas de leitura, escrita, fábula 

e argumentação escrita tenha condição de realizar-se, acreditamos que é necessária 

a recorrência à estratégia das perguntas. Com efeito, em grande parte o sucesso da 

mediação pedagógica depende das perguntas formuladas pelo docente em sala de 

aula e do estímulo e provocação que as perguntas suscitam nos estudantes. Fazer 

perguntas, mais do que uma técnica, constitui uma forma de compartilhar 

conhecimento. 

Nesses termos, a relação entre leitura literária, argumentação escrita e a 

importância das perguntas nos vieram por meio da leitura da tese de doutorado de 

Alessandra Freitas (2005). Partindo da concepção de Italo Calvino (1990) de que o 

livro de literatura antecipa uma experiência de prazer, e em trecho que nos serve de 

epígrafe para este capítulo, a autora enfatiza a centralidade das perguntas na 

escolarização da literatura, mostrando que as ações argumentativas decorreram de 

perguntas preditivas (FREITAS, 2005, p. 57-98). Contudo, o nosso enfoque é em 

outro tipo de perguntas. 

De acordo com Ian Mackay (2001), existem três tipos de perguntas: 

abertas, fechadas e contraproducentes. As perguntas abertas são as que permitem, 

a um só tempo, alcançar uma solução, resolver um problema e dar um grande 

espaço para que a pessoa alvo da pergunta externe suas opiniões, tendo como base 

a reflexão de ambas as partes (emissor e receptor da pergunta); ao passo que as 

demais formas ou suscitam respostas muito objetivas, como “sim”, “não” e “talvez”, 

ou simplesmente são arbitrárias, sem sentido para o emissor ou para o receptor. 

Desse modo, defendemos a ideia de que a leitura literária em sala de aula deve ser 

tecida por uma mediação pedagógica que parta de perguntas abertas aos textos 

lidos porque o estudante será estimulado à reflexão por meio da literatura. 

Nesses termos, aprofundando o seu tema, o autor mostra os diversos 

tipos de perguntas abertas existentes, de modo a nos orientar mais precisamente no 

nosso propósito. Para Mackay (2001, p. 11-32), as perguntas abertas podem ser: 

simples, quando somente indagam o motivo; comparativas, que fazem o 

respondente pensar e permitem a compreensão de um “antes” e um “depois”; 

hipotéticas, as quais permitem testar conhecimentos e experiências, como também 

estimulam o respondente a resolver problemas e a se colocar em determinadas 

situações; extensivas e precisas, quando visam estimular uma resposta mais 

completa; fundamentadas e investigadoras, quando exploram as opiniões e atitudes 



50 

 

do respondente, deixando-se inteiramente livre para responder; reflexivas, 

justamente, quando procurar explorar detalhadamente atitudes e opiniões do 

respondente, com uma alteridade completa entre as partes e com especial 

disponibilidade e atenção à escuta das respostas. Assim sendo, acreditamos que ao 

longo do trabalho em sala de aula empregaremos todos os tipos de perguntas 

abertas, mas daremos especial ênfase às comparativas, hipotéticas e reflexivas, 

porquanto estão elas mais diretamente ligadas à argumentação escrita, 

considerando o que foi exposto sobre argumentação escrita e literatura no capítulo 

anterior. 

As perguntas perpassarão toda a leitura literária com fábulas em sala de 

aula, e, neste ponto, cabe lembrar uma particularidade. Mackay (2001, p. 29-32) 

compreende que para que as perguntas abertas alcancem, de fato, os objetivos, é 

necessário que elas sejam auxiliadas por estímulos e recursos diversos, tais como: 

estímulos não-verbais, como os ruídos “aham”, “humm” e “ah”, aliadas a expressões 

faciais específicas, pois dão indícios de atenção para o respondente; repetição de 

palavras-chave como uma forma de estimular o respondente a falar mais; permitir e 

estimular a pausa, porque nesse momento o respondente está pensando em 

produzir uma resposta melhor. 

 

 

3.1 Desenho da pesquisa 

 

A pesquisa qualitativa tem como corpus uma escola pública da zona rural 

do Ensino Fundamental de Goianinha-RN. A intervenção se iniciou com uma turma 

de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, compreendendo um semestre 

referente ao ano de 2018. 

O 5º ano foi selecionado tendo em vista que, nesse nível, os alunos estão 

consolidando o processo de alfabetização e estão aptos a desfrutarem da leitura de 

fábulas, além da familiaridade da pesquisadora com os alunos, já que é também 

professora da turma. 

Foram previstas e realizadas 4 sessões de leitura de fábulas de Monteiro 

Lobato acompanhadas da escrita de comentários sobre as fábulas e 4 sessões de 

releitura das fábulas lidas anteriormente, seguidas da produção escrita de 

comentários a partir da análise e reflexão dos comentários produzidos nas sessões 
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de leitura. Desse modo, na releitura os sujeitos assumiram a condição de 

comentarista da opinião expressa pelos seus colegas nas sessões de leitura. 

A escolha pelo gênero comentário pra compor o corpus dos dados se deu 

pelo fato de que nesse gênero os sujeitos podem analisar a fábula lida/relida a partir 

de uma questão polêmica ou da produção de seus pares, tecendo considerações 

avaliativas, ou seja, o sujeito pode através desse gênero textual se posicionar. 

Segundo Koche, Boff e Marinello (2017), o gênero comentário constitui-se de três 

aspectos: o primeiro a apresentação, o segundo a descrição e o último a avaliação. 

A apresentação seria uma abordagem mais genérica sobre o que será comentado, a 

descrição mostra o objeto em si que será comentado e a avaliação seria um juízo 

sobre o que é mais significativo no objeto. Como os autores explicitaram, 

No comentário, a tipologia de base é a dissertativa, pois apresenta 
um ponto de vista, sustentado pela argumentação. Pertence, 
portanto, à ordem do argumentar.[...]. Nesse gênero, a construção da 
opinião segue o raciocínio lógico do autor, a fim de convencer o 
interlocutor de que suas ideias são verdadeiras. (KOCHE; BOFF; 
MARINELLO, 2017, p. 20). 

Considerando a produção desses comentários após a leitura/releitura, 

priorizamos a posse impressa de cada fábula por parte dos sujeitos da pesquisa nas 

sessões, cuja mediação coube à professora-pesquisadora. 

 

3.1.1 Locus 

A etapa de intervenção realizou-se na Escola Municipal Pedro Alexandrino 

da Silva, situada na zona rural do município de Goianinha-RN. A escolha do locus se 

deu pela adesão ao projeto da direção, da coordenação do estabelecimento e do 

vínculo funcional da professora-pesquisadora. A escola é de porte grande e durante 

a realização da pesquisa a escola funcionou em dois turnos – manhã e tarde – e 

atendeu, no ano de 2018 a 391 alunos. 

Em sua estrutura física, a escola comporta 10 salas de aulas, uma 

biblioteca, um laboratório de computação, uma sala multifuncional, uma sala para 

secretaria, uma sala de direção, uma sala de coordenação, uma despensa, uma 

cozinha, quatro áreas ao ar livre, sendo uma com árvores e mesas para convivência 

e um pátio interno coberto. Dispõe de dois banheiros com três cabines para os 

estudantes e dois para o corpo docente e administrativo. As salas de aula destinadas 
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às turmas da pesquisa medem 5 metros de largura por 4 metros de comprimento, 

apresentam um bom arejamento, dispondo de dois ventiladores de parede e 16 

janelas. O mobiliário da sala é composto de um quadro branco e uma mesa com 

cadeira para a professora, além de 30 carteiras individuais. Com esse espaço, a 

movimentação em sala pelos estudantes e pela professora é bastante acessível, o 

que facilita as atividades e a disciplina da turma. 

No geral, a escola é bem cuidada pelo zelo da direção e de seus 

auxiliares, mesmo ocorrendo por vezes a ausência de funcionários, bem como dos 

responsáveis pela biblioteca, sala de informática e sala de recursos multifuncionais. 

A escola abriga em suas atividades o Projeto Novo Mais Educação, que 

se constitui estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da 

jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral, 

como também o Projeto Mais Alfabetização, que foi criado pelo Ministério da 

Educação com o intuito de reverter a estagnação na aprendizagem, revelada pela 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), em 2016. 

 

 

3.1.2 Corpus 

 

Os sujeitos foram acompanhados durante o primeiro semestre do ano 

letivo de 2018, no período do 5º ano do Ensino Fundamental. A turma, do turno 

matutino, era composta de 23 estudantes, entretanto, devido à autorização dos 

responsáveis, foram sujeitos da pesquisa o corpus é constituído dos comentários 

escritos pelos 22 sujeitos, na faixa etária de 09 a 15 anos, sendo 18 na faixa regular 

e 05 fora de faixa, totalizando 13 meninos e 09 meninas, bem como das transcrições 

das sessões de leitura. 

Para a participação no estudo, a pesquisadora obteve dos pais dos 

sujeitos autorização para a gravação em áudio e vídeo das atividades de pesquisa, 

bem como dos registros nas atividades escritas por meio de documento 

devidamente assinado pelos responsáveis. 

Conforme previsto no projeto, usou-se como principais instrumentos de 

coleta de dados a produção de comentários e as transcrições das sessões. 
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3.1.3 Repertório de literatura e sessões de leitura/releitura 

 

A sistematização da pesquisa e o repertório de fábulas lidas são descritos 

no quadro a seguir, envolvendo também as datas de desenvolvimento das sessões: 

 

Dia/mês Sessão/atividade Texto/Fábula 

19 de março de 2018 1° sessão de leitura seguida 
de comentário sobre a 

fábula 

A assembleia dos ratos 

21 de março de 2018 2° sessão de leitura seguida 
de comentário sobre a 

fábula 

O burro juiz 

02 de abril de 2018 1° sessão de releitura 
seguida de comentário 

sobre a produção escrita 
durante a sessão de leitura 

A assembleia dos ratos 

04 de abril de 2018 2° sessão de releitura 
seguida de comentário 

sobre a produção escrita 
durante a sessão de leitura 

O burro juiz 

09 de abril de 2018 3° sessão de leitura seguida 
de comentário sobre a 

fábula 

O reformador do mundo 

11 de abril de 2018 4° sessão de leitura seguida 
de comentário sobre a 

fábula 

O rato da cidade e o rato do 
campo 

25 de abril de 2018 3° sessão de releitura 
seguida de comentário 

sobre a produção escrita 
durante a sessão de leitura 

O reformador do mundo 

09 de maio de 2018 4° sessão de releitura 
seguida de comentário 

sobre a produção escrita 
durante a sessão de leitura 

O rato da cidade e o rato do 
campo 

Fonte: cronograma criado pela autora. 

Para a concretização deste cronograma, na perspectiva da andaimagem, 

orientamo-nos pela abordagem da pesquisa qualitativa em educação. Isso significa 

que nesta dissertação não damos ênfase aos aspectos quantitativos, como por 
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exemplo, o número de sujeitos que participaram das leituras e argumentaram em 

seus textos, a quantidade dos tipos de argumentação e o número de textos literários 

trabalhados e o número de sessões. Embora consideremos esses dados em nosso 

estudo, a nossa atenção recai essencialmente sobre o aspecto qualitativo, sobre 

como os sujeitos recepcionam o texto literário em termos de argumentação, como 

eles argumentam a partir da leitura das fábulas de Monteiro Lobato. As Fábulas, 

nesse sentido, são recepcionadas em sua subjetividade e alteridade. Acreditamos 

que a argumentação escrita e o prazer causados pela leitura literária são de tal 

modo singulares que o seu valor escapa à contabilização numérica, porquanto os 

significados produzidos estão de forma íntima e indelével ligados a cada estudante 

em relação com os colegas em sala de aula. Trata-se de um trabalho extremamente 

pessoal, de um envolvimento com a realidade social e humana a partir do próprio 

contato com ela, procurando explicar o comportamento social do ato de argumentar 

na escrita por meio da leitura em determinada escola, enfatizando os elementos 

caracterizadores da pesquisa qualitativa (SEVERINO, 2007, p. 214-215; YIN, 2016, 

p. 4-21). 

Essa concepção é fruto do aprendizado da leitura que fizemos dos 

teóricos da estética da recepção. Aprendemos com Iser (1996) que um texto ao ser 

lido tem o seu significado excedido e transmutado, porque o leitor realiza uma 

mudança estrutural na relação com o texto, na medida em que preenche lacunas, 

espaços que outrora estavam em “branco”. O ato de leitura está envolto em juízos 

estéticos e na constante dos efeitos estéticos. 

O nosso estudo está intimamente ligado à busca do prazer na leitura de 

literatura e na compreensão da escrita argumentativa como uma expressão desse 

prazer. Nesse sentido, retomamos as ideias de Jauss acerca da recepção do texto 

literário. De acordo com Jauss (1979, p. 101), existem três conceitos fundamentais 

para se pensar na relação entre prazer, recepção e literatura: Poiesis é o prazer que 

o indivíduo sente quando percebe que ao efetuar a leitura, ele consegue criar e 

satisfazer a necessidade geral, de modo a converter a obra lida em sua própria obra. 

Poiesis tem a ver com a criatividade imbricada na recepção da leitura, do que a 

escrita de comentários pode ser considerada um grande exemplo. Aisthesis, por seu 

turno, significa o prazer estético decorrente da leitura de determinada obra, é um 

significado básico de reconhecimento por meio da experiência e da percepção. 

Katharsis, finalmente, designa o prazer dos afetos e a liberação estética decorrente 
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da leitura da mesma obra. O leitor sente-se tanto afetado pela leitura que transforma 

as suas convicções em virtude do que foi lido e se desprende das preocupações de 

ordem prática, comuns à vida em sociedade. 

Esses conceitos são importantes para o nosso trabalho porque almejamos 

por meio do Livro Fábulas, de Monteiro Lobato, caracterizar a argumentação escrita 

dos alunos do Ensino Fundamental. Acreditamos que escrever é uma forma de 

aderir ao texto e também uma expressão de afeto em relação a ele, de modo que os 

escritos dos aprendizes serão percebidos enquanto concretização da concepção de 

Jauss acerca do texto literário. Dada a perenidade da escrita, o esforço social maior 

para se escrever um texto (dificuldade maior em relação à fala, por exemplo) e o 

contexto no qual os aprendizes estão inscritos, entendemos que o texto 

argumentativo escrito melhor caracterizaria as ideias de Jauss na prática. 

Ou seja, acreditamos que entre a leitura das Fábulas de Lobato e as 

leituras dos estudantes do nosso estudo a argumentação escrita será desenvolvida e 

que, enquanto tal, ela ratifica tanto a importância do texto lido, quanto a do leitor que 

argumenta. 

Para o envolvimento do estudo, estabeleceu-se uma pesquisa de campo 

na Escola Municipal Pedro Alexandrino, localizada no município de Goianinha, mais 

precisamente no povoado de Miranda. Trata-se de uma escola situada na zona rural, 

e a turma que acompanharemos é a do 5º ano do Ensino Fundamental. Essa escola 

foi escolhida de acordo com a nossa experiência profissional e pelo contato muito 

próximo com os estudantes, uma vez que nela trabalhamos há três anos. Essa 

experiência de três anos na referida escola nos esclareceu acerca da possibilidade, 

viabilidade e necessidade de empreendermos um estudo sobre argumentação 

escrita por meio da leitura literária. 

 

3.2.4 A análise 

 

A nossa análise será feita com base em dois pilares: a tipologia 

argumentativa de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e os movimentos 

argumentativos evidenciados por Luci Banks-Leite (2011). Considerando o objetivo 

de investigar a argumentação escrita por aprendizes do 5º ano do Ensino 

Fundamental mediante os processos de leitura e releitura de fábulas, bem como a 

produção escrita de comentários, entendemos que a caracterização dos tipos de 
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argumentos produzidos é fundamental. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) 

propõem a partir da nova retórica uma tríplice classificação dos argumentos: existem 

argumentos baseados na estrutura do real, argumentos fundantes da estrutura do 

real e argumentos quase-lógicos. Os baseados na estrutura do real são aqueles 

que, grosso modo, tomam elementos exteriores ao texto lido como um princípio 

interpretativo, de modo que a realidade narrativa aparece como espelho da realidade 

da vida do leitor; os fundantes da estrutura do real são aqueles que a partir da leitura 

do texto procuram promover uma mudança na realidade exterior ao texto, de modo 

que o texto lido aparece enquanto princípio interpretativo da realidade existencial; e, 

finalmente, os quase-lógicos são aqueles que se fixam exclusivamente na narrativa 

do texto lido, procurando uma explicação pautada nos elementos e na relação entre 

os elementos do próprio texto. 

Assim, dentro dos argumentos baseados na estrutura do real existem: 

Ligação causal, Argumento pragmático, Desperdício, Direção, Desenvolvimento 

ilimitado, Pessoa e atos, Grupo e seus membros, Ato e essência, Relação simbólica, 

Dupla hierarquia e Grau e ordem (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 

297-398). Nos argumentos fundantes da estrutura do real, temos: Exemplo, 

Ilustração, Modelo e Analogia (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 399-

522). Os argumentos quase-lógicos, por seu turno, são constituídos assim: 

Contradição e incompatibilidade, Identidade e definição, Reciprocidade, 

Transitividade, Inclusão da parte no todo, Divisão do todo em partes, Comparação, 

Sacrifício e Probabilidades (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 523-

574). 

Na intenção de evidenciar essa efervescência interna, e não somente 

classificar os argumentos dos aprendizes, entendemos ser fundamental a referência 

a Luci Banks-Leite (2011). A autora mostra que existem três movimentos 

argumentativos: concordância, discordância e concessão. Buscaremos identificar os 

movimentos produzidos pelos aprendizes, para o que também será necessário 

evidenciar todos os aspectos da produção escrita, analisando a sequência seguida, 

os termos empregados, as justificativas estabelecidas. Assim sendo, escolhemos 

trabalhar com comentários escritos pelos aprendizes sobre as fábulas, uma vez que 

os comentários permitem a junção/preocupação entre argumentação escrita e a 

proposta de análise. 

 



57 

 

4 DO ATO DE LER AO ATO DE ESCREVER E ARGUMENTAR 

 

[...] Sobre todas as coisas há sempre opiniões contrárias. Um acha 

que é assim, outro acha que é assado. 

[...] Devemos fazer o que nos parece mais certo, mais justo, mais 

conveniente. E para nos guiar temos a nossa razão e a nossa 

consciência. [...] (LOBATO, 2017, p. 34) 

 

Neste capítulo, objetivamos analisar as respostas dos estudantes nas 

quatro sessões de leituras propostas, procurando perceber a tipologia argumentativa 

e os movimentos argumentativos presentes em cada produção escrita. 

Para tanto, retomaremos a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005) para caracterizar a produção a partir de três tipologias: argumentação 

quase lógica, argumentação baseada na estrutura do real e argumentação fundante 

da estrutura do real. Os argumentos quase lógicos são aqueles que se restringem à 

narrativa de determinado texto, procurando esmiuçá-lo por dentro, corroê-lo, de 

modo a evidenciar uma contradição interna, por meio da qual se poderá defender 

determinado ponto de vista e convencer a pessoa a quem a produção argumentativa 

se dirige. O convencimento ocorre a partir da redução ou da desconstrução de 

determinado texto. Os argumentos baseados na estrutura do real, por seu turno, são 

aqueles que ao estarem presentes no texto remontam a um acontecimento da 

realidade exterior ao texto, relacionado à experiência de vida do leitor, à recepção 

proveniente do ato de leitura ou à história de compreensão de determinado objeto do 

conhecimento. Os elementos da estrutura do real embasam a compreensão e são 

fiadores para uma determinada argumentação; sem eles, impossível é compreender 

um texto específico. O convencimento do oponente/leitor ocorre a partir do 

esgarçamento de um texto lido até à realidade social ou do esgarçamento da 

realidade social no sentido de se constituir enquanto estrutura hermenêutica para a 

apreciação do texto. Os argumentos fundantes, finalmente, são aqueles que a partir 

da consideração de fatos e acontecimentos sociais procuram inaugurar uma nova 

percepção, uma nova perspectiva sobre elementos vistos tradicionalmente. Esse 

tipo de argumento prima não por trazer à tona novos elementos, mas sim por trazer 

novos olhares sobre os elementos, geralmente já bastante percebidos socialmente. 
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Ao fazermos essa opção teórica, sabemos que as produções escritas 

concordantes, discordantes e destoantes integram os movimentos de dissociação e 

de associação característicos da argumentação: ou seja, ou “aproximam elementos 

distintos, permitindo estabelecer entre estes últimos uma solidariedade que visa/quer 

estruturá-los, quer valorizar positiva ou negativamente um relativamente ao outro” 

ou, então, buscam “técnicas de ruptura com a finalidade de dissociar, separar, 

dessolidarizar os elementos considerados como um todo ou, pelo menos, como um 

conjunto solidário no seio de um mesmo sistema de pensamento” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 255-256). De igual maneira, sabemos que a opção 

teórica implicaria em consequência metodológica, tendo em vista o alerta dos 

teóricos da Nova Retórica quando se referem explicitamente à argumentação 

relativa aos textos de literatura infantil, ou seja: eles têm “a vantagem de apresentar 

os argumentos de forma simplificada, estilizada ou exagerada” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 212), de modo que seria mais proveitosa a análise 

se tomasse cada texto (no caso, cada uma das produções dos sujeitos) 

isoladamente, o que não passaremos a fazer devido a outra escolha metodológica. 

Nossa intenção é recorrer à Nova Retórica no sentido de conseguirmos 

classificar os argumentos dos sujeitos de acordo com a tipologia argumentativa, mas 

para a análise interna de cada produção escrita dos sujeitos nos remeteremos aos 

estudos sobre os movimentos argumentativos, de modo a explicitá-los, identificar os 

operadores argumentativos e a relação entre eles. Em razão disso, referenciamo-

nos também metodologicamente nos textos de Luci Banks-Leite (2011) e de Luci 

Banks-Leite com Maria Helena Pistori (2010, p. 129-144). 

Nesses termos, tendo em vista a exiguidade do tempo, a quantidade de 

informação, a possibilidade de minúcia na análise e os objetivos desta dissertação, 

optamos por empreender uma redução na análise. Não analisaremos os aspectos de 

toda a produção escrita pelos aprendizes, mas sim pelo menos duas respostas de 

cada sessão e dois comentários também de cada sessão. Antes do empreendimento 

dessa análise, faremos um apanhado concernente a cada sessão, de modo a 

caracterizarmos de modo geral como os aprendizes se posicionaram diante da 

leitura das fábulas. 
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4.1 A assembleia dos ratos 

A primeira sessão de leitura ocorreu no dia 19 de março de 2018 e foi 

constituída pela leitura do texto A assembleia dos ratos (LOBATO, 2017, p. 51-52). 

Baseamo-nos na tese defendida por Michele Rocha (2015) de que a obra Fábulas 

constitui uma clivagem na literatura brasileira e na escrita de Monteiro Lobato. 

Realizando minucioso estudo acerca dos recursos linguísticos, a pesquisadora 

demonstrou que a referida obra estava à frente do seu tempo e que é pioneira no 

sentido de mais se aproximar do ideal que Lobato tinha acerca da literatura. Com 

efeito, Lobato distinguia entre “literatura” e literatura: a palavra com aspas apontava 

para uma produção repleta de ornamentos linguísticos, comprometida com visões de 

mundo internacionais, preterimento dos estudos nacionais, essencialmente inflada 

em aparência, mas seca em conteúdo; a palavra sem aspas, por sua vez, significava 

uma literatura genuína, coerente com a identidade brasileira, com vocabulário 

simples, dedicada, desde a primeira palavra, a promover a leitura e a interpretação 

por parte das crianças. Assim sendo, trabalhando por meio dessa ideia de que 

Lobato centrava sua preocupação na promoção da leitura para o público infantil e 

recepcionando a sua concepção de literatura, fazemos notar que a distinção entre 

“literatura” e literatura encontra-se, de forma pioneira, na fábula A assembleia dos 

ratos. Em razão disso, acreditamos que a disponibilização da obra Fábulas para o 

público infantil não deve começar com qualquer texto, mas sim com “A assembleia 

dos ratos”, uma vez que nesta fábula, em particular, encontra-se a chave pela qual 

todas as outras fábulas poderão ser compreendidas e analisadas por meio da 

argumentação escrita, à luz da distinção supramencionada. 

Para a pré-leitura, organizamos os aprendizes em círculos, colocamos os 

nomes fictícios escolhidos por eles anteriormente na frente da mesa e fizemos os 

combinados da sessão de leitura, notadamente: a situação seria gravada, eles 

deveriam ler o nome do colega para se dirigirem-se uns aos outros e que era 

necessário manter a atenção durante todo o período da leitura, tendo em vista a 

melhor degustação do texto literário; que eles aproveitassem e se deixassem ser 

saboreados e saborearem, simultaneamente, a literatura na sala de aula. 

Após esses encaminhamentos iniciais, falamos a todos que o texto a ser 

lido era intitulado “Assembleia dos ratos” e acrescentamos a essa informação a 

indagação de que se eles sabiam o que significava a palavra “Assembleia”. A maior 
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parte dos aprendizes respondeu dizendo que a única “Assembleia” que conheciam 

se tratava da Igreja Assembleia de Deus, como ficou explicitado pela fala da 

aprendiz “Professora a assembleia que eu conheço é a de Deus”. Na medida em 

que a identificação majoritária da palavra em relevo à Igreja ia se acentuando, 

inclusive com vários sujeitos repetindo ao mesmo tempo a mesma informação, a 

professora-pesquisadora interveio por meio de perguntas como “O que é a 

Assembleia de Deus?” e “O que se faz na Assembleia de Deus?”, na intenção de 

estimular a criatividade dos sujeitos e o adensamento da compreensão do vocábulo 

basilar do texto a ser lido. De modo geral, as respostas podem ser indicadas por 

expressões como “Vão para ler a Bíblia”, “Vão para orar”, “Vão para falar de Deus”, 

dentre outras tantas similares. 

A partir desse momento, a professora-pesquisadora-mediadora sintetizou 

oralmente os conceitos levantados, dizendo, então, que o que os sujeitos estavam a 

dizer sobre o significado da palavra “assembleia” estaria associado à reunião de 

pessoas e que, nesse sentido, “Assembleia de Deus” significaria uma reunião de 

pessoas associadas a uma fala sobre Deus. Ao estabelecer essa síntese, 

imediatamente teceu-se um nexo com o texto da leitura, dizendo o seguinte: “Se 

Assembleia de Deus é a reunião de pessoas para falar de Deus, o que vocês acham 

que é a ‘Assembleia dos ratos’?” Diante dessa indagação, os sujeitos responderam 

que se tratava de uma reunião de pessoas cujo assunto e motivo da reunião seriam 

os ratos, o que pode ser demonstrado pela fala do estudante Matheus: “eu acho que 

deve ter tido uma manifestação de ratos em uma casa e as pessoas se reuniram 

para ver o que fazer”. 

Tomando essa resposta enquanto mote, a professora-pesquisadora 

indagou: “Então, o que isso tem a ver com a fábula que vamos ler?” Mais uma vez, 

como nas indagações precedentes, os estudantes se motivaram a responder, 

tecendo comentários muito criativos. Paulo disse “Uma ruma de ratos foram para a 

igreja”; Samuel achou que os Ratos se reuniram para conversar e a maioria relatou 

que acreditava que as pessoas que tinham se reunido por causa dos ratos. 

Após essas respostas criativas, a professora-pesquisadora discorreu 

sobre palavras possivelmente desconhecidas pelos discentes, que possivelmente 

não integrariam o mundo lexical deles, uma vez que tais palavras se faziam 

presentes na narrativa da fábula a ser lida. Assim foi com as palavras destroços, 

rataria, sonetos, guizo e consternação. 



61 

 

Após esse esclarecimento lexical, cada estudante recebeu uma cópia 

impressa da história, a qual se constituía do texto fabuloso sem os diálogos dos 

personagens que indiciam a escrita de Monteiro Lobato. Referimo-nos, 

particularmente, aos diálogos colocados fora do texto fabuloso em si, de modo que 

os diálogos internos à fábula foram disponibilizados. Assim foi feito pelo emprego de 

uma estratégia de leitura baseada na tese de Loide Nascimento de Souza (2010), de 

modo a viabilizar a leitura e a inteligibilidade dos diálogos durante a Pós-Leitura. De 

acordo com Souza (2010), o gênero fábulas, especialmente as de Monteiro Lobato, 

pode ser reconhecido e degustado enquanto tal mesmo se a história lida não for 

trabalhada integralmente, isto é, for trabalhada por meio de fragmentos. A partir 

dessa compreensão, então, procedeu-se à leitura do texto literário. 

Quadro 1 - Fábula “A assembleia dos ratos” 

 
A assembleia dos ratos 

 
Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na rataria duma casa 

velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de 
fome. 

Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o 
estudo da questão. Aguardaram para isso certa noite em que Faro-Fino andava aos mios 
pelo telhado, fazendo sonetos à Lua. 

- Acho – disse um deles – que o meio de nos defendermos de Faro-Fino é 
colocarmos um guizo ao pescoço. Assim ele se aproxime, o guiso o denuncia e pomo-nos 
ao fresco a tempo. 

Palmas e bravos saudaram a Luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio. 
Só voltou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: 

- Está tudo muito direito. Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Faro-
Fino? 

Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro, porque não era 
tolo. Todos, porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral 
consternação. 

Dizer é fácil; fazer é que são elas! 
- Que história é essa de "gato fazendo sonetos à Lua"? – interpelou a menina – 

A senhora está ficando muito "literária" vovó... 
Dona Benta riu-se. 
- Sim, minha filha. Apesar do meu desamor pela "literatura", às vezes faço 

alguma. Isso aí é uma "imagem literária". A lua é um astro poético e quando um gatinho 
anda miando pelo telhado, um poeta pode dizer que ele está fazendo sonetos à Lua. É uma 
bobagenzinha poética. 

- "Desamor pela literatura", vovó? – estranhou Pedrinho – Então a senhora 
desama a literatura? 

Dona Benta suspirou. 
- Meu filho, há duas espécies de literatura, uma entre aspas e outra sem aspas. 

Eu gosto desta e detesto aquela. A literatura sem aspas é a dos grandes livros; e a com 
aspas é a dos livros que não valem nada. Se eu digo dois: "Estava uma linda manhã de céu 
azul", estou fazendo literatura sem aspas, da boa. Mas se eu digo: "Estava uma gloriosa 
manhã de céu americanamente azul", eu faço "literatura" da aspada – da que merece pau. 
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- Compreendo, vovó – disse a menina –, e sei de um exemplo que ainda melhor. 
No dia dos anos da Candoca o jornal da vila trouxe uma notícia assim: "Colhe hoje mais 
uma violeta no jardim da sua preciosa existência a gentil senhorita Candoca de Moura, 
ebúneo ornamento da sociedade itaoquense". Isso me parece literatura com dez aspas. 

- E é, minha filha. É da que pede pau... 
 
(LOBATO, Monteiro. A assembleia dos ratos In:______. Fábulas. Ilustrações de Alcy 

Linares. São Paulo: Globinho: 2017. p. 51-52.). 
 

Logo após a leitura, foi perguntado aos sujeitos se a história realmente 

tinha sido o que eles tinham pensado. A maioria respondeu negativamente porque 

eles pensavam que iriam falar sobre ratos, e não os ratos falando sobre eles 

próprios. De igual maneira, foi perguntado sobre qual era o assunto da assembleia 

dos ratos. Um sujeito disse que era uma ideia para caçar comida, imediatamente o 

estudante Samuel disse que não era isso que o colega tinha dito, quando a 

professora-pesquisadora perguntou o porque a Samuel, ele respondeu: “porque a 

reunião era sobre uma ideia para fugir do gato e encontrar comida e não só ir atrás 

de comida”. Em seguida, outro já abordou: “na verdade eles estavam com medo de 

morrer”. 

A discussão oral sobre a fábula foi acontecendo até que o estudante 

Gustavo falou: “professora, o que eu achei interessante mesmo foi o final, dizer é 

muito fácil, mas fazer é outra coisa porque eles queriam fazer, a ideia foi boa 

demais, mas cadê alguém querer fazer? Ficaram tudo foi com medo”. 

A discussão oral continuou, conforme o episódio abaixo: 

 

Quadro 2 - Transcrição de 1 episódio da 1ª sessão de leitura 

P.P. – Por que será que tem no final “dizer é fácil, fazer é que não são elas”? 
Elida – Ah, professora, porque eles só ficavam falando, mas não conseguiram fazer 

o que queriam. Eles tiveram a ideia, mas não fizeram porque tem medo. 
Eduardo - Eles estavam com medo do gato pegar eles. 
Elida - Eles sabem como o gato é... 
P.P. - Vocês já passaram por alguma situação que pensaram que seria fácil, mas na 

hora não conseguiram ou ficaram com medo? 
Bia - Sim, uma vez na aula de educação física o professor colocou um obstáculo 

para pular por cima... eu pensei que seria fácil, mas na hora eu não consegui passar nem 
por baixo, quem dirá por cima. 

Pietro - E eu também professora, subi em uma árvore achando que era fácil pular lá 
de cima, quando foi na hora, levei foi uma queda. 

[...] 
P.P. - E ao contrário? Alguém já pensou que algo seria muito difícil e na hora 

conseguiu se superar e fez? 
Ravena - Eu, que pulei de um pé de abacate. 
Mateus - Entrei dentro de uma casa com um cachorro pitibull. 
[...] 
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P.P. - Se vocês fossem os ratos que estivessem na assembleia, alguém teria alguma 
outra ideia para solucionar o problema entre os ratos e o Faro-Fino? 

Daniel - Eu, eu, eu jogava uma corda no pescoço dele e levantava a corda pra ele 
se enforcar. 

Gustavo - Eu colocaria um pedaço de frango para ele ficar bem cheio e não querer 
comer a gente. 

Laura - Eu faria outra armadilha para ele. 
Isabela - Eu conversaria com o gato e entraria em um acordo para que ele parasse 

com essa ideia. 
[...] 

 

A partir desse trecho da transcrição, durante a pós-leitura, podemos inferir 

que os sujeitos da pesquisa se envolveram de forma eficaz nessa etapa, uma vez 

que respondem atentamente às provocações realizadas pela pesquisadora, como 

também interagiram com seus pares concordando ou rebatendo suas ideias. É 

possível identificarmos a presença da argumentação oral, como demonstra a fala de 

Elida - “porque eles só ficavam falando, mas não conseguiram fazer o que queriam”. 

Após a discussão oral, foi entregue aos estudantes uma atividade escrita, 

com a seguinte pergunta para elaboração dos comentários: 

 

Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre quem colocaria o 

guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos demais ratos após essa pergunta? 

Você concorda com essas atitudes? Comente. 

 

Das respostas dos sujeitos, percebemos que catorze (14) não 

concordaram com as atitudes dos ratos, quatro (4) concordaram e um (1) não 

expressou ponto de vista. Entre os que não concordaram, onze (11) argumentaram 

de forma evidente, utilizando expressões como “sim, eu concordo” e três (3), de 

forma subentendida, em que o sujeito não utiliza a expressão que concorda, mas na 

escrita permite a compreensão do seu posicionamento. Entre os que concordaram, 

todos argumentaram de forma evidente. Tomando a tipologia argumentativa de 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), predominaram os argumentos quase-lógicos 

(14 respostas) e apareceram também argumentos baseados na estrutura do real (4 

respostas), não aparecendo argumentos fundantes da estrutura do real. No grupo 

dos estudantes que não concordaram, os que argumentaram de forma evidente 

apresentaram dez (10) argumentos quase-lógicos e um (1) baseado na estrutura do 

real, ao passo que os que argumentaram de forma subentendida apresentaram 

argumentos quase lógicos, exclusivamente. No grupo dos estudantes que 
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concordaram, por sua vez, metade apresentou argumentos quase-lógicos e a outra 

metade, argumentos baseados na estrutura do real. 

As respostas mostram que todos os estudantes fizeram o pacto com o 

ficcional, de modo que o estabelecimento do pacto independe do posicionamento de 

concordância ou discordância e insinua-se como a condição de possibilidade da 

argumentação escrita. Os estudantes se sentiram afetados pela história lida e deram 

a ela um novo sentido, sentido este proveniente do seu contexto contemporâneo e 

da relação entre texto e vida. Além disso, ficou demonstrado que as respostas 

realmente significaram uma abertura ao texto lido, e não uma reprodução mecânica 

ou padronizada, tendo em vista a variedade de pontos de vista e de argumentos 

lançados. A quantidade de argumentos quase-lógicos, a presença de argumentos 

baseados na estrutura do real e a ausência de argumentos fundantes da estrutura 

do real, mostram como as respostas tiveram como eixo central o texto lido, fixando-

se nele e a partir da leitura buscando uma explicação para a realidade exterior. 

O estudo sobre argumentação torna possível visualizar a relação 

estabelecida pelo leitor no processo de leitura, seja quando ele [o leitor] fica centrado 

no texto ou fora do texto, seja quando o indivíduo faz relação entre o texto e a 

realidade. 

Das respostas elaboradas pelos sujeitos, selecionamos um exemplo que 

expressa concordância e, outro, que revela discordância para analisarmos. 

Dos sujeitos que expressaram concordância, escolhemos analisar a 

resposta de Ozoniel por entendermos que ele foi o que mais claramente produziu 

uma escrita do tipo argumentativo. 

 

Quadro 3 - Comentário 1 referente a 1ª sessão de leitura 

Pergunta: 
Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre quem 

colocaria o guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos demais ratos após essa 
pergunta? Você concorda com essas atitudes? Justifique sua resposta. 

Comentário de Ozoniel após a leitura da fábula: 
“Sim. Porque se os ratos fossem amarrar o guizo no pescoço do gato, o gato 

correria atrás deles e eles não conseguiriam fugir e também o gato pegava e também 
porque um não sabe dar no outro, porque não era tolo todos, porque não tinham coragem” 

 
Ozoniel 
Data: 19/03/2018 
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Na sua resposta, é possível perceber elementos característicos da 

argumentação, tais como o uso de operadores argumentativos: “Porque”, que 

aparece quatro vezes; “e”, aparecendo duas vezes; e “também” – elementos que 

servem para demarcar os momentos de sua explicação e assinalar o movimento do 

seu posicionamento. O estudante começa a resposta dizendo “sim”, deixando 

evidente a sua concordância com as atitudes dos ratos e demonstrando consciência 

da lógica empreendida no enunciado da questão. O “sim” não constitui 

simplesmente uma resposta ingênua, uma palavra do dicionário, mas uma estratégia 

lançada pelo estudante na intenção de responder a questão por meio da 

argumentação escrita, razão pela qual o “sim” encontra-se disposto no início da 

resposta, como um ponto de partida. 

Além desse movimento envolto no “sim”, a resposta de Ozoniel apresenta 

especificidades: justificativa primeira do “sim”, justificativa segunda do “sim”, com 

citação indireta do texto um e citação indireta do texto, exatamente nessa sequência. 

Inicialmente, o sujeito, a partir do marcador argumentativo “Porque”, remete-se à 

realidade exterior ao texto, “o gato correria atrás deles [dos ratos]”. Essa expressão 

constitui um recurso argumentativo empregado pelo sujeito que lança sobre a 

história o conhecimento que tem acerca das espécies, raciocinando por meio da 

atividade predatória dos gatos sobre os ratos. É porque gatos comem ratos na 

realidade externa ao texto que na história lida não poderia ser diferente. De igual 

maneira, a expressão “eles [os ratos] não conseguiriam fugir”, que compõe a referida 

justificativa, adensa o conhecimento acerca da predação e a experiência de vida do 

estudante, pois a história lida não diz da impossibilidade de os ratos fugirem, senão 

da opção pela fuga como um desacordo argumentativo dos diversos ratos que 

compunham a Assembleia dos Ratos. O âmago da justificativa, nesse sentido, é a 

estrutura da realidade como base explicativa e argumentativa. Essa base da 

estrutura da realidade continua na segunda justificativa para o “sim”. Ressaltamos 

neste movimento que ele começa com a expressão “e também”, mostrando a 

continuidade e o adensamento de percepção em relação à justificativa anterior. Isso 

é feito pela expressão central “o gato pegava” e quer dizer que o gato Faro-Fino se 

insere na categoria geral dos gatos, os quais consistem numa generalização 

extraída da realidade exterior ao texto. Os gatos conhecidos pelo estudante formam 

a base para ele discorrer sobre “o gato”, de modo geral e, por conseguinte, 

argumentar sobre a história que tem como personagem um gato nesses termos. 
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Devemos assinalar, ainda, que a pergunta feita pela professora-pesquisadora tinha 

como cerne os ratos e a resposta de Ozoniel, os gatos, o que reforça a característica 

do argumento baseado na estrutura do real e evidencia como o estudante preenche 

uma lacuna textual por meio de uma argumentação contempladora das suas 

experiências pessoais. Os gatos são mais fortes e mais ágeis do que os ratos. 

Essas experiências pessoais são associadas também às peculiaridades 

da história lida, como que acrescentando à apreciação externa (estrutura do real) 

uma apreciação interna (narrativa da história), o que se constitui no terceiro aspecto 

argumentativo da resposta. A associação torna-se evidente pelo emprego da 

expressão “e também”, a qual denota complementaridade da justificação e a sua 

continuidade. O estudante entende que as ações dos personagens da fábula 

continuam as ações dos animais que ele conhece ou imagina compor a sua 

experiência de vida, de modo que falta discernimento entre o real e a ficção. É nesse 

sentido que o termo “Porque” é inserido; demonstrando o vínculo explicativo entre os 

elementos, fazendo a ligação entre a concordância explícita da resposta, a dimensão 

externa e a interna. No caso, a dimensão interna é depreendida pela expressão “um 

não sabe dar nó no outro”, ou seja, o trecho extraído literalmente do sexto parágrafo 

da fábula lida. Notamos, inicialmente, que a locução verbal “sabe dar” encontra-se 

no presente, denotando uma ação em pleno curso, em continuidade. Essa citação 

indireta, porquanto ausente de aspas, significa o apontamento de um acontecimento 

específico da fábula – o não saber dar nó – para incluí-lo como nexo causal interno 

da argumentação, isto é, a ação dos ratos com a qual o estudante concorda tem 

como explicação textual o não saber dar nó, mas tal explicação textual está 

submetida, por sua vez, à estrutura do real que fora incorporada ao texto. Ao 

discorrer sobre o acontecimento do texto praticamente no final de sua resposta o 

estudante mostra claramente como o seu raciocínio conduz para o entendimento da 

citação enquanto componente ou exemplo da estrutura maior e exterior ao texto que 

é imposta à argumentação sobre o texto. 

Pondo a citação e o acontecimento textual dentro da estrutura do real, o 

estudante expressa “Porque não era tolo, todos porque não tinham coragem”. Tal 

expressão consiste na citação indireta extraída do sexto parágrafo da fábula e soma-

se à citação anterior na intenção, agora, de, por meio do elogio à ação dos ratos, 

inserir o acontecimento textual na estrutura do real que serve de base para a 

argumentação. 
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A argumentação do sujeito Ozoniel articula acontecimentos internos ao 

texto no acontecimento baseado na realidade exterior ao texto, uma vez que o 

conhecimento das espécies do gato e do rato funciona como a condição de 

possibilidade para a fuga dos ratos, a falta de coragem e o não saber dar nó, 

elementos intrínsecos à fábula lobatiana. Para tanto, podemos perceber um 

movimento amplo que parte do geral (“o gato” e “o rato”) para o particular (o gato 

Faro-Fino e os ratos da Assembleia), de modo que o geral determina o particular 

enquanto explicação do texto. Esse é o grande aspecto empreendido pelo estudante 

e no qual os outros se inserem. Nesse sentido, podemos caracterizar a 

argumentação de Ozoniel como a do tipo baseado na estrutura do real, 

particularmente um argumento pragmático, pois avalia as ações dos ratos em função 

das consequências práticas que elas teriam; os ratos seriam comidos pelo gato. 

Em relação aos estudantes que discordam da ação dos ratos, a resposta 

escolhida de argumentação escrita foi a de Samuel. 

 

Quadro 4 - Comentário 2 referente a 1ª sessão de leitura 

Pergunta: 
Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre quem 

colocaria o guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos demais ratos após essa 
pergunta? Você concorda com essas atitudes? Justifique sua resposta. 

Comentário de Samuel após a leitura da fábula: 
Todos os outros ratos se calaram silêncio total o rato disse desculpa por não 

saber da nó outro porque não era tolo e os demais ratos não tinha coragem para colocar 
guizo no pescoço de Faro Fino e não ia dar certo porque Faro Fino iria comer todos. Eu não 
concordo com essa atitude porque eles tavam com medo e eu acho que eles deveriam 
enfrentar o medo e o Faro Fino. Fim 

Samuel 
Data: 19/03/2018 

 

O estudante diz explicitamente “eu não concordo” e na sua resposta 

aparecem claramente elementos característicos da argumentação, tais como o 

emprego do marcador “porque”, expressões como “eu acho” e formas verbais como 

“deveriam”. O grande movimento argumentativo da resposta está em ir do particular 

em direção ao geral, mencionando nomes de personagens e se concentrando quase 

exclusivamente nos acontecimentos internos ao texto. Podemos dizer que a tipologia 

argumentativa desenvolvida pelo estudante se aproxima da quase-lógica, uma vez 

que se concentra no texto fabuloso, não se remete a uma realidade exterior ao texto 

como fiadora da interpretação e busca explicitar uma contradição interna à narrativa 
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da história enquanto estratégia de argumentação. Nesse sentido, podemos 

caracterizar a argumentação de Samuel como a de tipo quase lógico, 

particularmente um argumento da divisão do todo em partes, apresentando vários 

trechos da fábula e extraindo conclusões de cada trecho e da interação entre eles. 

Olhando passo a passo e citando, ele entende que os ratos seriam comidos pelo 

gato impreterivelmente. 

Podemos identificar cinco aspectos argumentativos na sua resposta, a 

saber: primeira citação indireta do texto, segunda citação indireta do texto, 

concessão, explicitação de ponto de vista com justificativa e segunda explicitação de 

ponto de vista com justificativa. Assim sendo, todos os elementos utilizados para a 

argumentação são extraídos da fábula lida por meio da consideração de uma lógica 

interna própria e da consideração de distanciamento da fábula em relação à 

realidade exterior ao texto. 

No primeiro aspecto, o estudante escreve “Todos os outros ratos se 

calaram. Silêncio total!”, que consiste numa citação indireta da frase de abertura do 

sexto parágrafo da fábula lobatiana. Notamos que a palavra “total” não se encontra 

no texto lido, senão o seu sinônimo “geral”, de modo que a sua escrita significa a 

recepção da história, o esforço argumentativo do estudante, a explanação de uma 

memória acerca da fábula lida e não a repetição mecânica de uma frase. É o 

estudante preparando um posicionamento. O ponto de partida para a argumentação 

escrita é uma frase da fábula. 

Continuando esse raciocínio, a frase “o rato disse desculpa por não saber 

dar nó, outro porque não era tolo e os demais ratos não tinham coragem para 

colocar guizo no pescoço de Faro-Fino” consiste no segundo movimento 

argumentativo. Em continuidade com o movimento anterior, a frase também consiste 

na releitura de um trecho do sexto parágrafo da fábula. Agora, o estudante coloca tal 

qual está na fábula, tentando construir um contexto da história em que se evidencie 

um contexto de ação dos ratos, passível de emissão de um ponto de vista (no caso, 

negativo) por parte do estudante. Assim, ao se remeter a história, o estudante faz 

com que a ação dos ratos culmine para a falta de coragem, e é essa falta de 

coragem que vai ser contraposta. 

Posta a falta de coragem como uma síntese para a ação dos ratos, o 

estudante tece o terceiro movimento argumentativo, o qual consiste no 

estabelecimento de uma concessão. A concessão consiste no seguinte: “e não ia dar 
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certo porque Faro Fino iria comer todos”. Podemos entender que, em tendo 

assumido uma posição de discordância, o estudante ainda, assim, assume 

hipoteticamente a possibilidade de os ratos tentarem colocar o guizo no gato Faro 

Fino, cujo nome ele menciona explicitamente, concentrando-se exclusivamente na 

fábula lida. Mesmo se os ratos empreendessem a ação ela não seria exitosa, 

porquanto o gato em questão comeria todos. É importante ressaltar que, ao 

mencionar o nome “Faro-Fino”, o estudante não se remete aos gatos, de modo 

geral, aos gatos que conhece ou que compõem a realidade externa ao texto, mas 

sim ao gato do texto, de modo que a posição explicitada por meio da concessão 

aponta para um poder discrepante de Faro-Fino em relação aos ratos. Pela própria 

narrativa da fábula, seria possível depreender tal discrepância. 

Acrescida a essa concessão, o estudante estabelece o seu ponto de vista 

de forma explícita: “eu não concordo com essa atitude porque eles [os ratos] 

estavam com medo”. Façamos notar a equivalência entre as expressões “não tinha 

coragem” do movimento argumentativo anterior e o “com medo” do presente 

movimento, pois designam a mesma ação dos ratos. Ao modificar as palavras, no 

entanto, o estudante adensa o seu posicionamento de discordância, demonstrando 

um poder de síntese sobre a ação dos ratos, deixando claro o que os ratos teriam 

feito de errado. Falando em primeira pessoa, o estudante se apoia na história e faz 

valer a sua posição. Trata-se de uma estratégia argumentativa. Esse medo é 

retomado no último movimento argumentativo, que está assim expresso: “e eu acho 

que eles deveriam enfrentar o medo e o Faro Fino”. Continuando a escrita em 

primeira pessoa, o estudante aprofunda o seu posicionamento e, no caso, faz com 

que a sua resposta culmine completamente para a ideia de enfrentamento do medo 

e do Faro-Fino. Nesta argumentação, o argumento precípuo para a discordância é a 

necessidade de enfrentamento do medo e daquele de quem se tem medo, no caso o 

gato Faro-Fino. 

 

4.2 O burro juiz 

A segunda sessão de leitura ocorreu no dia 21 de março de 2018 e 

constitui-se da leitura do texto “O burro juiz”. Essa fábula foi escolhida considerando 

o universo de conhecimento dos alunos, o lugar que o animal burro tem nas fábulas 
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de Monteiro Lobato, como também a abertura que ela dá para os alunos se 

posicionarem diante do texto. 

Após os encaminhamentos iniciais da pré-leitura, a professora-

pesquisadora colocou no quadro e explicou que na história havia algumas palavras 

que provavelmente não seriam do conhecimento deles, como “gralha”, “trinos”, 

“límpidos” e “tímpanos”. 

A partir desse momento, a professora-pesquisadora sintetizou oralmente 

os conceitos, dizendo, então, que a história tinha um burro como personagem e 

perguntou o que eles entendiam por burro. Jeck logo falou “é alguém que não sabe 

de nada”; Eduardo já falou que seria alguém que não sabe fazer conta, não sabe ler, 

não sabe escrever. Vítor, por outro lado, indagou que os colegas estavam errados, 

porque o burro sabe de muitas coisas: “o burro sabe muito, ele soube carregar Jesus 

nas suas costas, sabe comer capim, levar uma carroça”. 

Tomando essa resposta enquanto mote, a professora-pesquisadora 

indagou: “Então, será que o animal burro tem as mesmas características que as 

pessoas expressam sobre essa palavra no dia a dia?” Mais uma vez, como nas 

indagações precedentes, os estudantes se motivaram a responder, tecendo 

comentários muito criativos. Gustavo disse: “Não, porque ele é um animal como 

qualquer outro, mas as pessoas desprezam e falam essa palavra para coisas ruins”; 

Vítor achou que era injusto falar assim dos burros porque quando foi na hora de 

carregar Jesus, não era um cavalo ou um boi e sim um burro mostrando que ele tem 

valor; Gabriela já foi logo dizendo: “as pessoas deveriam chamar de outra palavra e 

não de burro”. 

Após essas respostas, a professora-pesquisadora discorreu sobre o que 

seria história que tem como título “O burro juiz”. Vitor disse que achava que era uma 

pessoa lá no meio do campo, com roupa de burro, sendo um juiz de futebol. Jeck, 

por sua vez, disse que achava que era um juiz mesmo no tribunal. Samuel disse que 

achava que era um burro e que tinha um desejo muito grande de ser juiz; Brien 

abordou que seria um juiz que é burro e que não daria a sentença correta. 

Após esse momento foi combinado que iria ser iniciada a leitura e que 

eles deveriam acompanhá-la através da folha que estava sobre suas carteiras. 

 

Quadro 5 - Fábula “O burro juiz” 
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O burro juiz 

A gralha começou a disputar com o sabiá afirmando que sua voz valia mais que 
a dele. Como as outras aves se rissem daquela pretensão, a barulhenta matraca de penas 
gralhou furiosa: 

- Nada de brincadeiras! Isto é uma questão muito séria, que deve ser decidida 
por um juiz. O sabiá canta, eu canto, e uma sentença decidirá quem é o melhor cantor. 
Topam? 

- Topamos! – piaram as aves. – Mas quem servirá de juiz? 
Estavam a debater esse ponto quando zurrou ao longe um burro. 
- Nem de encomenda! – exclamou a gralha. – Está lá um juiz de primeiríssima 

ordem para julgamento da música, porque nenhum animal possui orelhas daquele tamanho. 
Convidemo-lo para julgar a causa. 

O burro aceitou o juizado e veio postar-se no centro da roda. 
- Vamos lá, comecem! – ordenou ele. 
O sabiá deu um pulinho, abriu o bico e cantou. Cantou como só cantam os 

sabiás, repinicando os trinos mais melodiosos e límpidos. 
- Agora eu! – disse a gralha, dando um passo à frente. E abrindo a bicanca 

matraqueou um berreiro de romper os tímpanos aos próprios surdos. 
Terminada a prova, o juiz abanou as orelhas e deu a sentença: 
- Dou ganho de causa a Dona Gralha, que canta muito melhor que Mestre 

Sabiá. 
 
Quem burro nasce, togado ou não, burro morre. 
 
- Estou compreendendo – disse Narizinho. – A gralha escolheu para juiz o burro 

justamente porque um burro não entende nada de música – apesar das orelhas que tem. 
Essa gralha era espertíssima... 

- Pois se escolhesse o nosso Burro Falante – disse Emília – quem levava na 
cabeça era ela. Impossível que o Conselheiro não desse a sentença a favor do sabiá! Já 
notei isso. Sempre que um passarinho canta num galho, ele espicha as orelhas e fica a 
ouvir, com um sorriso nos lábios... 

Dona Benta riu-se e deixou passar a fábula sem nenhum comentário. 
 

(LOBATO, Monteiro. O burro juiz In:______. Fábulas. Ilustrações de Alcy Linares. São Paulo: 
Globinho: 2017. p. 44-45.). 

 

Logo após a leitura, antes mesmo de a professora-pesquisadora 

perguntar alguma coisa Daniel foi logo levantando a voz e afirmando que a fábula foi 

muito interessante porque estava falando de uma competição de quem canta melhor, 

se era o sabiá ou a gralha e o burro disse que era a gralha. Então a professora-

pesquisadora perguntou: “mas quem cantava melhor?” e em uma só voz, 

praticamente todos responderam que era o sabiá. Vítor continuou sua fala fazendo a 

indagação que todo mundo sabia que aquela gralha não cantava nada, afinal ela não 

era nada afinada, já o sabiá era bastante afinado. A discussão continuou conforme o 

episódio abaixo. 

 

Quadro 6 - Transcrição de 1 episódio da 2ª sessão de leitura 
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P.P. - Por que será que o burro deu essa sentença? 
Vítor - Porque ele não sabe dar uma sentença certa. 
Niel - Porque ele não tinha muita experiência em ser juiz. 
[...] 
P.P. - Qual era a intenção da gralha quando convidou o burro para ser o juiz? 
Joaquim - De ganhar! Ela sabia que o burro não sabe de nada, então ela 

aproveitou. 
Eduardo - O burro é burro ia dizer logo que a gralha é melhor. 
[...] 
P.P. - Mas será que o burro realmente não sabe de nada? 
Jeck - Lógico que sabe, se ele não soubesse, ele não comia, ele não dava 

coice, ele não deixava a pessoa montar e nem colocar a carroça. 
Elida - Às vezes ele morde quando alguém faz algo de muito ruim com ele. 
[...] 

 

O trecho acima mostra que já na discussão oral os sujeitos demonstram 

estar abertos ao debate, considerando posições adversas sobre as características 

atribuídas ao burro, que é personagem da fábula. Enquanto para um sujeito o burro 

não sabe de nada e, por esse motivo, ele jamais daria uma sentença correta, como 

demonstrado na fala de Eduardo “O burro é burro ia dizer logo que a gralha é 

melhor”, outro sujeito apresenta uma opinião contrária defendendo a tese de que o 

burro sabe de muitas coisas, como no exemplo da fala de Jeck: “Lógico que sabe, se 

ele não soubesse, ele não comia, ele não dava coice, ele não deixava a pessoa 

montar e nem colocar a carroça”. 

Após a discussão oral, foi realizada a seguinte pergunta para os 

estudantes responderem: 

 

“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre essa 
moral? Você concorda? Por quê? 

 

Diante dessa pergunta, doze sujeitos disseram que não concordam com a 

expressão, seis disseram que concordam e um não apresentou ponto de vista. 

Podemos identifica o predomínio dos argumentos baseados na estrutura do real 

(doze, ao todo), aparecendo também argumentos quase-lógicos (seis, ao todo), não 

aparecendo argumentos fundantes na estrutura do real. Acreditamos que o 

predomínio de argumentos baseados na estrutura do real ocorre devido à natureza 

do texto lido e da pergunta encaminhada, uma vez que a moral da fábula almeja um 

vínculo direto com a vida experienciada dos leitores, de modo que os estudantes são 

levados a refletir sobre a própria vida como condição de compreensão da questão 
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destacada na pergunta. Todos estabeleceram o pacto ficcional com a história. De 

modo geral, percebemos, em todas as respostas, elementos caracterizadores de 

argumentação escrita, tais como o uso do “porque” (vinte e seis vezes) e o emprego 

do “por isso”, do “então” e do “mas”. Dezoito respostas apresentaram pontos de vista 

evidentes. 

Entre as respostas que não concordaram com a expressão constituinte da 

pergunta, está a de Elida, analisada a seguir. 

 

Quadro 7 - Comentário 1 referente a 2ª sessão de leitura 

Pergunta: 
“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre 

essa moral? Você concorda? Por quê? 

Comentário de Elida após a leitura da fábula: 
A minha opinião é que não concordo porque ele pode mudar eu acho que as 

pessoas mudam e por isso ele também pode mudar eu não concordo com a moral da 
literatura a gralha aqui se aproveitar do burro porque ele é burro, mas a gralha não canta 
nada ela pode até ser esperta mas cantar não e com ela o sabiá que merece ganhar e 
professora você mesma disse pense bem e o burro não pensou e ele não serve com o juiz 
e não concordo porque ele pode pensar melhor entender melhor. 

Todo mundo pode mudar se tentar. 
Fim 
Elida 
Data: 21/03/2018 

 

Podemos inserir a resposta de Elida na tipologia dos argumentos 

baseados na estrutura do real, porque toma como base interpretativa e 

argumentativa elementos externos ao texto e concernentes à realidade da qual a 

aprendiz faz parte, na intenção de explicar elementos internos ao texto, no caso a 

expressão assinalada na pergunta feita pela professora-mediadora. Particularmente, 

o argumento é da direção, criticando a expressão por meio da crença na 

possibilidade de mudança do Burro juiz à luz da referência, a partir da estrutura da 

realidade. 

Em seu raciocínio, a estudante parte do geral e exterior ao texto para o 

particular e interior ao texto, depois retornando ao geral a partir de oito aspectos 

argumentativos, quais sejam: explicitação da posição com justificativa, explicitação 

da posição com segunda justificativa, explicitação de posição com terceira 

justificativa, menção de episódio interno ao texto, menção de episódio interno ao 

texto com posicionamento, menção de episódio externo ao texto, explicitação de 

posição com uma quarta justificativa e explicitação de elemento externo ao texto. 
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O primeiro aspecto argumentativo consiste em evidenciar a posição diante 

da pergunta feita. Empregando a primeira pessoa do singular, se posicionando 

discursivamente, a estudante deixa claro que o que será escrito é a “minha opinião”, 

acrescentando: “não concordo porque ele [o burro juiz] pode mudar”. A moral da 

história não diz da possibilidade de mudança do Burro Juiz, e sim da não-mudança 

decorrente da conclusão oriunda das relações entre os personagens da fábula. 

Logo, essa crença não tem como base a história, mas sim algo externo a ela. 

Esse dado externo à fábula é de imediato exposto no segundo aspecto 

discursivo, que consiste na seguinte frase: “eu acho que as pessoas mudam e por 

isso ele [o burro juiz] também pode mudar”. Podemos perceber que a estudante 

ressalta a posição dele, discorrendo em primeira pessoa e empregando o verbo 

“achar” no sentido de compreender, do mesmo modo que traz o dado de que as 

pessoas mudam como justificativa para a eventual possibilidade de mudança do 

burro juiz. Curiosamente, os personagens principais da fábula não são as pessoas e 

tampouco o Burro Juiz, apesar de apresentarem ações características de humanos, 

de acordo com o gênero fabuloso em que se inserem. Então, a experiência de vida e 

a observação da mudança das pessoas que a circunda e dela própria, enquanto 

aluna, são os elementos extraídos da estrutura do real e servem como filtro, base e 

chave para a compreensão da fábula em relevo e para a produção argumentativa 

nos termos requeridos na sessão. 

Como a sessão requer um ponto de vista, a estudante estabeleceu o 

terceiro aspecto argumentativo: “eu não concordo com a moral da literatura a gralha 

quis se aproveitar do burro porque ele é burro”. Chamemos a atenção para a 

expressão “burro porque ele é burro”: ela traz duas acepções para a palavra “burro”, 

ou seja, refere-se ao personagem da história, ao burro juiz, e à ignorância, uma vez 

que socialmente são chamados burros, de forma pejorativa, aqueles que 

demonstram desconhecer algo publicamente. Nesse sentido, a expressão significa a 

tomada da estrutura do real como base para a compreensão da fábula, visto que os 

personagens são tratados como as pessoas que vivem na realidade externa ao 

texto. A estrutura da realidade é como um óculos que embasa o olhar do leitor sobre 

o texto. Outro indício dessa apreciação está na ideia de discordar sobre a “moral da 

literatura”, expressão que significa aqui uma produção continuadora da estrutura da 

realidade externa ao texto. Se a estrutura da realidade é a base para argumentação 

como a estudante defende, não se pode admitir que a produção literária chamada 
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fábula tenha uma lógica própria ou que fira as leis que regem a condição humana 

(morte, gravidade, amadurecimento, envelhecimento). Se as pessoas mudam, os 

personagens devem mudar. Nesse ponto, o elemento linguístico é preterido em 

detrimento da condição humana na argumentação, porque é algo estranho e 

inusitado ver que animais falam, com base na estrutura da realidade. Essas 

estratégias argumentativas são assinaladas no movimento enquanto posição 

pessoal da estudante, “eu não concordo”. Acreditamos que isso está relacionado ao 

contato do leitor com o gênero textual: como os aprendizes tiveram no seio familiar e 

na sua trajetória escolar pouca oportunidade para a leitura de fábulas, a leitura feita 

nesta ocasião constituiu uma das primeiras aproximações com esse gênero. 

O quarto e o quinto aspectos trazem como mote a alcunha dada ao burro 

juiz para se relacionarem na trama discursiva da fábula, no texto por dentro. O 

quarto aspecto argumentativo é composto por um episódio específico do texto: “mas 

a gralha não canta nada pode até ser esperta, mas cantar não”. A posição sobre a 

gralha remete ao nono parágrafo do texto e intenta exemplificar como o burro foi 

ignorante ao escolher o pássaro; o pássaro era esperto, mas não sabia cantar. 

Assim, o texto lido não aparece como referência precípua, senão como um 

componente de uma estrutura exterior a ele. O quinto argumento, por seu turno, 

expressa uma posição a partir da lógica do texto. Se a gralha não sabia cantar e se 

o burro era ignorante, existia opção de escolha? Existia saída? Sim, porque “o sabiá 

que merece ganhar”. Se a fábula se baseasse na estrutura da realidade da qual 

parte a estudante, a escolha teria de ser pelo sabiá e não pela gralha – ele “merece”, 

o que pressupõe que ele sabia cantar. É uma contradição interna ao texto, mas 

explicitada com base em algo externo ao texto, caracterizando, portanto, uma 

argumentação baseada na estrutura do real. 

Essa proeminência da estrutura do real fica mais evidente com o sexto 

aspecto argumentativo, momento em que a estudante volta se referir a um 

acontecimento externo ao texto como fiador da argumentação sobre o texto. Eis o 

aspecto: “e professora você mesma disse pense bem e o burro não pensou e ele 

não serve como o juiz”. Ao se remeter ao dizer da professora-mediadora, a 

estudante tenta alinhar a sua percepção sobre a fábula a partir do que dissera a 

professora-pesquisadora, sem o que estaria errada a interpretação, desse modo. 

Assim procedendo, a estudante também mostrou que todos os aspectos 

argumentativos perceptíveis em sua resposta escrita tinham como finalidade última a 
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correspondência com alguém externo ao texto e, sobretudo, convencer a professora-

pesquisadora acerca das ideias que estavam sendo escritas. Se não for validado 

pela professora-pesquisadora, nem para ser juiz o burro é útil; por força da 

professora-pesquisadora, se poderia modificar até o título da fábula lobatiana. 

Conforme Leal e Morais (2006, p. 234-235), a escolha dos textos, os 

comandos dados (orientações antes e durante a escrita) e a condução das 

discussões por parte do professor-mediador são decisivos para a produção da 

argumentação em sala de aula, enquanto marcas do contexto imediato. Acreditamos 

que isso pode ser constatado na produção escrita ora analisada, porque Elida 

argumenta fazendo referência ao procedimento docente com a expressão “E 

professora você mesma disse pense bem e o burro não pensou”, trecho do qual 

pode ser inferida a importância do papel da professora-pesquisadora nesse ínterim. 

Dirigindo-se à professora-pesquisadora, a aprendiz reconhece a mediação 

pedagógica e a toma como o condutor de sua interpretação, uma vez que a 

sugestão da professora de ser necessário pensar é direcionada ao personagem 

burro da fábula lida. Podemos inferir que é porque a professora em sua mediação 

afirmou ser necessário pensar que Elida esforçou-se para pensar e, mais, propagou 

esse elemento para o texto fabuloso. 

O último aspecto argumentativo consiste na seguinte fala: “não concordo 

porque ele [o burro juiz] pode pensar melhor entender melhor. Todo mundo pode 

mudar se tentar”. A última parte da explanação ratifica a crença da estudante de que 

todos podem mudar, crença externa ao texto e imposta a ele na tentativa de produzir 

uma saída interpretativa para a fábula. A crença é um recurso argumentativo lançado 

para convencer os leitores, especialmente a professora-pesquisadora. Ela ratifica 

novamente a sua posição ao final da resposta, de modo a não restar dúvida alguma, 

ou seja, ela discorda da expressão “Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. 

Em relação aos estudantes que concordam com a expressão “Quem 

burro nasce, togado ou não, burro morre”, gostaríamos de analisar a resposta de 

Lorena. 

 

Quadro 8 - Comentário 2 referente a 2ª sessão de leitura 

Pergunta: 
“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre 

essa moral? Você concorda? Por quê? 
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Comentário de Lorena após a leitura da fábula: 
A gralha começou a disputar com o sabiá, deveria mudar um pouco com ele eu 

não concordo com isso ele deveria mudar como as outras aves burro porque foi muito lerdo 
escolhendo a gralha que não deveria ter feito bem errada com os outros eu concordo com a 
moral da história. 

Lorena 
Data: 21/03/2018 

 

A estudante fixa-se exclusivamente na apreciação dos elementos internos 

ao texto, buscando uma contradição na trama fabulosa, de modo que a 

argumentação por ela produzida é do tipo quase lógico, particularmente do tipo 

contradição e incompatibilidade, mostrando o antagonismo da escolha feita pelo 

Burro Juiz diante dos demais personagens da história. 

Apresentando quatro aspectos argumentativos, a resposta de Lorena 

começa relatando um acontecimento específico do texto, isto é, a disputa entre dois 

personagens, a gralha e o mestre sabiá: “A gralha começou a disputar com o sabiá, 

deveria mudar um pouco com ele”. Nesse que se constitui enquanto o seu primeiro 

aspecto, a estudante encontra uma contradição evidente entre os personagens e 

emite uma posição para esse impasse, notadamente a contenção de ação da gralha, 

a mudança de comportamento desse personagem é o ponto de partida e chave por 

meio da qual se poderá abrir a porta da concordância com a expressão. 

No espírito de enfatizar elementos internos ao texto, a análise da resposta 

de Lorena requer especial atenção aos elementos do seu próprio texto, como resulta 

claro do segundo aspecto argumentativo. Este se constitui da seguinte forma: “eu 

não concordo com isso ele [o burro] deveria mudar com as outras aves, burro”. 

Notamos a expressão “eu não concordo”: ela não se refere à expressão inserida na 

pergunta, e, sim, à ação do personagem burro juiz, logo, isso não fere a sua 

concordância, o seu “sim” à expressão “Quem burro nasce, togado ou não, burro 

morre”. De igual maneira, ela qualifica o burro juiz de “burro”: distintamente do que 

vimos na resposta da estudante Elida, o adjetivo aqui não se refere a uma realidade 

exterior e anterior ao texto, mas sim a uma consequência interpretativa da ação do 

burro juiz. O burro juiz fez algo no texto e em razão disso ele é burro, ignorante, à 

luz do texto. Isso fica claro porque a estudante ressalta que é em relação “às outras 

aves”, ou seja, em relação aos demais personagens da fábula. 

No terceiro aspecto argumentativo, essa “burrice” interna fica mais 

evidente, pois a estudante expõe que “[o burro juiz] foi muito lerdo escolhendo a 



78 

 

gralha que não deveria ter feito bem errada com os outros”. A explicação para o 

burro juiz ser chamado de burro encontra-se exclusivamente no corpo do texto por 

ele ter escolhido a gralha na trama dos personagens da fábula. A “burrice” decorre 

de uma escolha mal feita, não de um comportamento intrínseco ou imutável. Isso 

porque o comportamento da gralha é denunciado como ruim, como errado, mas ela 

não é chamada de burra, uma vez que não fez uma escolha do porte da que o burro 

juiz fez. O burro foi “lerdo” ao escolher a gralha. 

O último aspecto argumentativo da resposta de Lorena é o seguinte: “eu 

concordo com a moral da história”. Dispondo essa frase na última linha de sua 

resposta, a estudante recolhe todas as informações textuais da fábula, todos os 

elementos apresentados ao longo do texto e os agrupa na ideia de concordância 

com a expressão “Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. O burro da 

expressão não é o burro socialmente construído, o burro baseado na sua realidade 

social, o ignorante inveterado, no preconceito das pessoas. É, isso sim, o Burro Juiz, 

o burro da fábula lobatiana. Este burro, porquanto encerrado o texto fabuloso e a 

sua leitura em sala de aula, ficara burro e assim permaneceu até a estudante 

escrever. A sua posição é escrita em primeira pessoa do singular, o que assinala a 

subjetividade da resposta e indicia a convicção na qual a estudante estava imbuída 

ao escrever. 

 

4.3 O reformador do mundo 

A sessão de leitura ocorreu no dia 09 de abril de 2018, que teve como 

objetivo a leitura e discussão da fábula “O reformador do mundo”, esse texto foi 

escolhido por apresentar uma reflexão sobre o que temos ao nosso redor, como 

também quais transformações poderiam ser realizadas para a melhora desse 

mundo, além disso, no próprio texto, no momento do diálogo entre os personagens 

do sítio há uma discussão sobre a necessidade da transformação ou não de algo, 

fazendo com que os sujeitos também fossem levados a levantar hipóteses sobre 

esse assunto. 

Na pré-leitura as crianças foram organizadas em circulo e colocaram seus 

nomes fictícios em frente as carteiras, também foram reafirmados os combinados de 

leitura. A professora-pesquisadora iniciou fazendo o seguinte questionamento aos 
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sujeitos: “O que seria um reformador?”, após essa pergunta, os estudantes ficaram 

por algum instante em silêncio total, até Jeck levantar a voz e dizer: “professora é 

alguém que transforma as coisas, como uma pessoa que pega um móvel velho, 

reforma e ele fica novo novamente”, já Joaquim disse que um reformador não faz 

nada novo, só usa o que é velho. 

Após essa discussão, a mediadora revelou o nome da fábula que seria 

lida nesse dia e questionou sobre o que seria a história. Mateus disse que seria 

sobre uma pessoa que iria reformar muitas coisas, como casas, seria uma espécie 

de pedreiro, em seguida Samara o rebateu dizendo que não, que não seria um 

pedreiro, mas sim um reformador de moveis antigos, e assim a discussão foi sendo 

prolongada. 

Então, a professora- pesquisadora indagou que antes de iniciar a leitura 

iria explicar o significado das seguintes palavras: “asneiras” e “audácia”, e logo após 

a explicação, entregou-os os textos e fez a leitura em voz alta. 

 

Quadro 9 - Fábula “O reformador do mundo” 

O reformador do mundo 
 
Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo 

pra ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. 
- Asneiras, Américo? 
- Pois então?! Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma 

jabuticabeira enorme sustendo frutas pequeninas, e lá adiante vejo uma colossal abóbora 
presa ao caule duma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se 
as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as 
jabuticabeiras para a aboboreira e as abóboras para jabuticabeira. Não tenho razão? 

Assim discorrendo. Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz 
de dispor com inteligência o mundo. 

- Mas o melhor – concluiu – é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra 
destas árvores, não acha? 

E Pisca-Pisca, pisca-piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para 
cima à sombra da jabuticabeira. 

Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteiro 
pelas suas mãos. Uma beleza! 

De repente, no melhor da festa, plaf!, uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta 
em cheio no nariz. 

Américo desperta de um pulo; pisca, pisca; medita sobre o caso e reconhece, 
afinal, que o mundo não era tão malfeito assim. 

E segue para casa refletindo: 
- Que espiga!... Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim a primeira 

vítima teria sido eu? Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar 
da jabuticaba? Hum! Deixem-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito 
bem. 

E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida afora, mas já sem a cisma de corrigir 



80 

 

a natureza. 
- Pois esse Américo era bem merecedor de que a abóbora lhe esmagasse a 

cabeça duma vez – berrou Emília. – Eu, se fosse a abóbora, moía-lhe os miolos... 
- Por quê? 
- Porque a Natureza anda precisadíssima de reforma. Tudo torto, tudo errado... 

Um dia eu ainda agarro a Natureza e arrumo-a certinha, deixo-a como deve ser. 
Todos se admiraram daquela audácia. Emília continuou: 
- Querem ver um erro absurdo na Natureza? Essa coisa do tamanho... Para que 

tamanho? Para que quer um elefante um corpão enorme, se podia muito bem viver e ser 
feliz com um tamanhinho de pulga? Que adianta aquele beiço enorme de Tia Nastácia? 
Tudo errado – e o maior dos erros é o tal tamanho. 

- E quando vai você reformar a Natureza, Emília? 
- Um dia. No dia em que me pilhar aqui sozinha! 
 

(LOBATO, Monteiro. O reformador do mundo. In:______. Fábulas. Ilustrações de Alcy Linares. São 
Paulo: Globinho: 2017. p. 24-25.). 

 

Após a leitura da fábula a professora-pesquisadora retornou as hipóteses 

que os alunos tinham realizados na pré-leitura, “Então, as hipóteses sobre a fábula 

se concretizaram ou não?”, Mateus disse logo que não, pois na fábula o homem 

gostaria de reformar a natureza e não casas como ele havia pensado antes. A  

discussão oral foi se prolongando como demonstra o episódio abaixo. 

 

Quadro 10 - Transcrição de 1 episódio da 3ª sessão de leitura 

P.P- O Américo Pisca-pisca gostaria de reformar o quê? 
Brien- A natureza professora. 
Ana- Não! Ele queria reformar somente a Jabuticaba e a Abobora, a natureza 

toda não. 
Daniel- Era a natureza sim, árvore faz parte de que? Lógico que é da natureza. 
[...] 
P.P. - Mas o que aconteceu? 
Joaquim- Ele adormeceu e sonhou que ia morrer. Então achou melhor não 

mudar mais nada. 
Ozaniel- É.. Mas Emilia chamou ele de burro por ter desistido. 
[...] 
P.P. - Mas vocês acham que tem alguma coisa que deveria ser reformada ao 

seu redor? 
Vítor - Eu se pudesse, mudaria tudo na natureza. Árvores, bichos, muita coisa. 
Joaquim - Eu mudaria os políticos. 
Bia - E políticos fazem parte da natureza? 
Joaquim- A professora falou alguma coisa ao nosso redor e não só da natureza. 
[...] 

 

Durante essa discussão de pós-leitura é observável que os sujeitos 

estavam atentos aos acontecimentos que ocorreram na fábula, chamando atenção 

para o “intervir” na percepção do outro. Os primeiros turnos de fala demonstram 

essa atenção sobre o que de fato o “Américo Pisca-pisca” gostaria de transformar. 
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Outro momento importante nessa discussão é a fala de Ozoniel “Mas Emilia chamou 

ele de burro por ter desistido”. por chamar atenção ao comentário emitido por Emília 

(personagem do sítio) anexado à fábula. Isso mostra como os sujeitos destacaram o 

recurso discursivo de Monteiro Lobato, que dispôs comentários às fábulas de La 

Fontaine, recepcionando-o como um recurso argumentativo. 

Após a discussão oral, foram entregues aos sujeitos uma folha que teve como 

âmago a seguinte pergunta: 

 

Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula. Após o 
ocorrido, refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” assim. Você 
gostaria de transformar algo no mundo? Por quê? E em caso afirmativo, o quê? 

 

Em resposta a essa pergunta, dezesseis estudantes disseram “sim”; dois, 

responderam “não”; um estudante deixou em branco o espaço destinado à resposta, 

e outro não quis se posicionar. A análise das respostas revela o predomínio de 

argumentos baseados na estrutura do real, mesmo que, eventualmente, apareçam 

argumentos quase-lógicos. Atribuímos esse dado ao enredo da fábula lida e à 

estrutura da pergunta, uma vez que os aprendizes são instigados a perceberem o 

mundo externo ao texto, a produzirem uma transformação na sociedade, a refletirem 

sobre essa possibilidade. Elaboramos essa pergunta considerando a estratégia da 

relação texto-vida e ao ato de leitura, tal como concebido por Wolfgang Iser. Para 

Iser (1999), é na recepção do texto pelo leitor que o seu sentido é constituído, sendo 

constituído novamente a cada leitura, quando conectado às experiências de vida do 

leitor. Sendo assim, procuramos promover o ato de leitura dos aprendizes sobre a 

fábula lida, pois entendemos que a pergunta provoca a interação entre texto e vida, 

mobilizando os sujeitos a recorrerem a argumentação baseada na realidade. 

Dentre os elementos articuladores ou indicadores da argumentação 

baseada na estrutura do real, podemos identificar nas respostas dos sujeitos: 

“porque’ (aparece dezesseis vezes), além do uso da primeira pessoa como em “eu 

acho” e em “queria transformar”. Percebemos que o principal procedimento 

argumentativo recorrido pelos sujeitos é a remissão a acontecimentos da realidade 

exterior ao texto (mundo, sociedade, hoje em dia). Entre texto e contexto, eles 

trazem à tona fatos ou situações que expressam o desejo deles em transformar 

algo. O texto, a moral da história, não é mais criticada, visto que ela não parece 

contradizer a realidade, mas sim está em sintonia com a percepção sobre a vida 
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social pelos sujeitos. Dentre os sujeitos que disseram “sim”, a resposta de Vitor foi a 

escolhida por expressar uma argumentação mais completa. 

 

Quadro 11 - Comentário 1 referente a 3ª sessão de leitura 

Pergunta: 

Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula. Após o 
ocorrido, refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” assim. Você gostaria de 
transformar algo no mundo? Por quê? E em caso afirmativo, o quê? 

Comentário de Vítor após a leitura da fábula: 
Sim, o boi porque às vezes ele é muito bravo e as árvores era para dar frutos 

mais rápido que o normal os animais acharia melhor se eles fossem bem calminhos e 
bonzinhos e o nome do burro ele não é nem é assim tão burro que ele sabe de muita coisa 
como se defender de comer e etc. é só isso. 

Vitor 
Data: 09/04/2018 

 

Conforme explicam Leal e Morais (2006, p. 219), 

[...] É possível que esteja implícito para essas crianças, por se tratar 
de uma produção feita no interior da escola e para pessoas da 
comunidade escolar, que não era necessário explicitar o tema da 
discussão ou o comando, pois esses podiam ser esclarecidos no 
momento da leitura do texto. 

Sendo assim, podemos entender a razão pela qual o aprendiz Vítor deixa 

implícito o comando originário de sua produção escrita. De fato, a provocação feita 

pela professora pesquisadora concerne à posição quanto à transformação do mundo 

social, e a escrita começa com um singelo e esclarecedor “Sim”, não mencionando, 

portanto, a expressão “gostaria de transformar”. 

Podemos identificar quatro aspectos na resposta de Vitor. Ele começa 

deixando clara a sua posição ao escrever “sim”: o “sim” aqui não representa um 

elemento aleatório, mas sim expressa o entendimento do sujeito em relação ao que 

foi proposto pela professora-pesquisadora ao encaminhar a pergunta. Para justificar 

o motivo do seu posicionamento, ele começa escolhendo um elemento da estrutura 

do real: “O boi, porque às vezes é muito bravo”. O boi é um animal conhecido do 

estudante, marcante na estrutura do real e social da qual ele faz parte, se remetendo 

a ele como o critério demarcador da posição. Chamamos a atenção para a 

característica destacada em relação ao boi, a braveza. 

O segundo aspecto destacado na resposta de Victor são as árvores: “as 

árvores, era para elas darem frutos mais rápido que o normal”. O sujeito quer 
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transformar a própria natureza das árvores (façamos notar o plural, sem adjetivação) 

e a ideia de fruto, sem ser um fruto específico, mas sim todos os frutos. Ao 

mencionar as árvores, fica evidenciado como o ambiente exterior serve de referência 

para a compreensão de uma pergunta sobre a fábula. As árvores conhecidas pelo 

estudante (façamos notar que a escola se insere na Zona Rural) são a base para 

uma transformação pautada na fábula. 

Esse direcionamento se assemelha sobremaneira a um desejo quase 

idílico, à construção do paraíso terreno fomentado pela leitura da fábula é 

confirmada pelo terceiro aspecto argumentativo estabelecido pelo sujeito. Tal 

aspecto consiste em dizer “os animais, acharia melhor se eles fossem bem 

calminhos e bonzinhos”. Novamente, o sujeito volta a se remeter à fauna como um 

elemento a ser mudado. Os animais, de modo geral, são hostis, são bravos e maus, 

e é a mudança no ser da própria espécie que o estudante quer transformar. A 

transformação na essência é tecida pelas formas verbais “acharia” e “se eles 

fossem”, expressando a tensão entre as coisas como estão e as coisas como 

deveriam ser. É importante assinalar como o primeiro aspecto argumentativo está 

inserido no terceiro, uma vez que a braveza é o antônimo de calmaria. 

O quarto aspecto consiste nesses termos: “e o nome do burro, ele não é 

nem assim tão burro, que ele sabe de muita coisa, como se defender de comer, 

etc.”. Esse aspecto, por mais que se remeta a uma fábula lida, traduz mais um 

exemplo de argumento baseado na estrutura do real, uma vez que a fábula do burro 

juiz é exterior à fábula da sessão 3 e funciona como a base interpretativa e critério 

para o desenvolvimento da argumentação na resposta em análise. O laço de 

exterioridade é tecido com o aspecto anterior pelo “e”, bem como pela acepção dada 

à palavra “burro”: o “burro” enquanto adjetivo significa ignorância; dizer que o burro 

juiz não é burro é dizer que ele não é ignorante. Além disso, as idéias de defesa e de 

alimentação não se encontram na fábula “O burro juiz”, nem na fábula da terceira 

sessão, evidenciando uma exterioridade completa ao texto em tela. Por outro lado, 

quando o sujeito faz referência a fábula do burro juiz, ele demonstra como se sentiu 

afetado pelo texto literário, procedendo a uma ação intertextual. 

Essa presença do “burro”, que pode ser inferida como uma referência ao 

personagem Burro Juiz, pode ser compreendida como uma memória vegetal, que 

pode ser entendida pela explicação do crítico literário italiano: 
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[...] com a invenção da escrita, nasceu pouco a pouco o terceiro tipo 
de memória, que decidi denominar vegetal porque, embora o 
pergaminho fosse feito com pele de animais, o papiro era vegetal e, 
com o advento do papel (desde o século XII), produzem-se livros 
com trapas de linho, cânhamo e algodão- e por fim a etimologia tanto 
de biblos como de liber remete à casca da árvore (ECO, 2014, p. 15). 

Sendo assim, podemos inferir que a fábula O burro juiz ficou de tal modo 

marcada para o aprendiz que se tornou para ele uma memória vegetal, visto que 

relembrada em momento inusitado e associada com outra fábula, considerando que 

os nexos entre as duas fábulas não são naturais. 

Finalmente: é importante observar que o personagem Burro Juiz é bom, 

pacífico e quase inocente. Não parece que o estudante quer que todos os animais 

sejam como o Burro da fábula? Com efeito, o sujeito aproveitou a fábula anterior 

para tecer uma argumentação fundante da estrutura do real, de modo a fundar uma 

nova forma de ser, de viver, de conviver. Se os elementos que ele identifica na sua 

realidade social são os passíveis de transformação, o animal ideal não pode vir dela, 

mas sim da fábula lida. Nesse sentido, podemos caracterizar a argumentação do 

estudante como ligação causal, procurando aproximar os elementos da estrutura do 

real à narrativa fabulosa por meio de causa e efeito (no caso de argumento baseado 

na realidade); e/ou ilustração, por se remeter à fábula do Burro juiz para apoiar a 

fábula da terceira sessão e propor uma mudança na sociedade (no caso de 

argumento fundador da estrutura do real). 

Entre os estudantes que disseram “não”, destaca-se a resposta de Pietro: 

 

Quadro 12 - Comentário 2 referente a 3ª sessão de leitura 

Pergunta: 

Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula. Após o 
ocorrido, refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” assim. Você gostaria de 
transformar algo no mundo? Por quê? E em caso afirmativo, o quê? 

Comentário de Pietro após a leitura da fábula: 
Não queria mudar nada porque Deus já fez tudo perfeito 
 
Pietro 
Data: 09/04/2018 

 

Em sua resposta, “Não queria mudar nada porque Deus já fez tudo 

perfeito”, o sujeito revela a sua insatisfação com o personagem Américo Pisca-pisca, 
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assumindo uma posição axiológica em concordância com os princípios religiosos 

que enaltecem a figura de Deus como ser perfeito. “Deus”, no caso, é um termo que 

não consta na fábula, logo é exterior a ela. A crença em Deus não é discutida em 

nenhum momento da fábula, mas pertence ao horizonte no qual o estudante se 

coloca e por meio do qual enxerga a fábula, de modo que pode ser considerado na 

argumentação como um elemento da estrutura do real. A crença em Deus é a base 

por meio da qual a fábula é lida e uma argumentação escrita é produzida. 

Nesses termos, a argumentação de Pietro é do tipo baseado na estrutura 

do real, particularmente o da relação simbólica, pois relaciona o símbolo da crença 

em Deus e a realidade social na qual está inserido, dispondo tais elementos em 

recíproca colaboração. Assim, a argumentação dele dispõe de dois aspectos 

argumentativos. O primeiro começa com a explicitação do seu posicionamento e 

movimento de negação, “não mudaria nada”. Ressaltamos o emprego do verbo 

“mudar”, e não do “transformar” presente na pergunta, o que demonstra certa rigidez 

a qualquer tipo de mudança na sociedade. Ele não muda “nada”: “nada” traduz a 

claramente certa ojeriza à mudança. 

O segundo aspecto argumentativo consiste na justificativa para o 

posicionamento em prol da não mudança. O sujeito emprega o “porque”, 

caracterizado como um recurso argumentativo. Ele identifica a realidade social como 

uma construção divina, intacta, quase um paraíso, não considera que tenha existido 

alguma interferência humana alguma vez. Nesse sentido, ele contrapõe à ideia de 

mudança o princípio de perfeição, enquanto recurso argumentativo só poderia 

remeter ao não-humano, tendo em vista o convencimento da audiência dos colegas 

de turma e da professora-pesquisadora, uma vez que é sabido o caráter errôneo de 

todos os seres humanos. Que “o mundo foi feito por Deus e que tudo o que foi 

criado é perfeito” constituem o grande pressuposto do estudante para o 

desenvolvimento da argumentação. 

 

4.4 O rato da cidade e o rato do campo 

A última sessão de leitura ocorreu no dia 11 de abril de 2018 e teve como 

objetivo a leitura da fábula “O rato da cidade e o rato do campo”, seguida de 

atividade escrita. Essa fábula foi escolhida por apresentar em sua composição 

posições diversas entre os seus personagens, sendo um do campo (realidade dos 
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sujeitos da pesquisa) e um da cidade (realidade diversa ao contexto em que os 

sujeitos dessa pesquisa se encontram), contendo um diálogo aberto entre essas 

duas realidades, dando oportunidade para a abertura de discussões profundas sobre 

a condição humana a partir desses ambientes distintos, através de uma linguagem 

bem humorada. 

A pré-leitura foi iniciada da mesma forma que nas demais sessões de 

leitura em que os alunos posicionaram suas carteiras em formato de círculo e 

inseriram seus nomes fictícios em frente à carteira. Seguido a esse rito, foram feitos 

os combinados para a sessão de leitura. A mediadora então apresentou o título da 

fábula e perguntou se alguma criança já havia escutado essa história anteriormente, 

mas toda a turma respondeu que não. Logo, a pesquisadora continuou instigando os 

sujeitos a elaborarem hipóteses sobre o que contaria essa história. Ravena disse “eu 

acho que quando eles se encontram o rato do campo e o rato da cidade, eles 

brigam”; já Vítor começou a dizer que eles iriam logo notar a diferença entre cada 

um, “um vai notar que o outro é diferente, enquanto o do campo vai estar com o seu 

chapéu de palha, o outro vai estar de paletó”; Pietro continuando o pensamento de 

Vítor disse que o rato da cidade deveria estar iludindo o rato do campo porque tá 

dizendo que tem roupa melhor. 

As hipóteses continuaram sendo levantadas. Após esse momento a 

mediadora fez a exposição de algumas palavras que talvez não fizessem parte do 

repertório lexical dos sujeitos, como as palavras “banquetear”, “festim”, “mãe-benta”, 

“ressabiado” e “incontinente”. 

Após a apresentação das palavras foram distribuídas cópias do texto para 

que os sujeitos acompanhassem a oralização da leitura realizada pela professora-

pesquisadora. 

 

Quadro 13 - Fábula “O rato da cidade e o rato do campo” 

O rato da cidade e o rato do campo 
 

Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no 
mato. E convidou-o para o festim, marcando lugar e hora. 

Veio o rato da roça, e logo de entrada muito se admirou do luxo de seu amigo. A 
mesa era um tapete oriental, e os manjares eram coisa papa-fina: queijo do reino, presunto, 
pão de ló, mãe-benta. Tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, estatuetas e 
grandes espelhos de moldura dourada. 

Puseram-se a comer. 
No melhor da festa, porém ouviu-se um rumor na porta. Incontinenti o rato da 

cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. 
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Não era nada, e o rato fujão logo voltou e prosseguiu no jantar. Mas ressabiado, 
de orelha em pé, atento aos mínimos rumores da casa. 

Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. 
O compadre da roça franziu o nariz. 
- Sabe do que mais? Vou-me embora. Isto por aqui é muito bom e bonito mas 

não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me 
fartar de gulodices caras com o coração aos pinotes. Até logo. 

E foi-se. 
 
- Está certo! – disse Tia Nastácia que havia entrado e parado para ouvir. – 

Nunca me hei de esquecer do que passei lá na Lua quando estive cozinhando para São 
Jorge e ouvia os urros daquele dragão. Meu coração pulava no peito. Só sosseguei quando 
me vi outra vez aqui no meu cantinho... 

 
(LOBATO, Monteiro. O rato da cidade e o rato do campo. In:______. Fábulas. Ilustrações de Alcy 

Linares. São Paulo: Globinho: 2017. p. 29-30.). 

 

Após a leitura da fábula foi iniciada a discussão do texto conforme 

demonstra o episodio a seguir. 

 

Quadro 14 - Transcrição de 1 episódio da 4ª sessão de leitura 

P.P. - O que vocês entenderam dessa história? 
Jeck - Tá falando da história do rato do campo e da cidade. 
[...] 
P.P. - O que a gente tinha pensado antes de ler a história aconteceu? 
Vítor - Não, não, não mesmo. 
Samara - Eu achei que seria bem diferente professora. 
Pietro - Eu achei que eles iriam brigar, mas eles não brigaram não. 
[...] 
P.P. - Qual era a diferença da cidade para o campo apresentada na história? 
Vítor - A cidade é mais rica e no campo é pobre. 
Mateus - É, mas na cidade não dava pra viver feliz, porque o rato de lá saia 

correndo direto. 
Vítor - Ah é mesmo, era só fazer assim (gesto de estalo) e todo mundo tinha 

que sair com muito medo de morrer. 
Jeck - O povo da cidade é muito medroso, não, não tem nem pra que tudo isso 

assim. 
[...] 
 

 

 

A partir desse trecho notamos que a retomada das hipóteses 

anteriormente realizadas na pré-leitura é importante para a compreensão leitora, 

uma vez que os sujeitos podem confrontar o que tinham pensado antes da leitura 

com o que de fato foi narrado durante a leitura. Evidenciamos ainda a presença do 

debate oral a respeito da concepção emitida na fábula sobre a diferença entre o 

campo e a cidade. 
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Após a discussão, a professora-pesquisadora encaminhou a pergunta a 

seguir no sentido de os sujeitos elaborarem os seus comentários sobre a leitura da 

fábula: 

 

A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas experiências 
pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na cidade? Por quê? 

 

Um aprendiz se absteve e vinte responderam a questão acima, dos quais 

quinze escolheram morar no campo e cinco, na cidade. Nas respostas, 

predominaram argumentos baseados na estrutura do real, que contemplou dezoito 

produções escritas, número muito maior que os dois argumentos quase-lógicos. 

Acreditamos que esse predomínio está relacionado à natureza da pergunta e à 

natureza da fábula em relevo, ambas alicerçadas na discussão acerca da origem do 

lugar, ao pertencimento dos sujeitos a determinada espacialidade, de modo que foi 

nossa intenção suscitar nos leitores a atenção sobre a realidade social na qual estão 

inseridos ou gostariam de se inserir. De igual maneira, podemos identificar nas 

respostas termos característicos da produção argumentativa, tais como o uso do 

“porque” (empregado trinta e nove vezes) e o do “por isso” (empregado uma vez). 

 

Quadro 15 - Comentário 1 referente a 4ª sessão de leitura 

Pergunta: 
A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas experiências 

pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na cidade? Por quê? 
 
Comentário de Laura após a leitura da fábula: 
Eu escolheria na cidade porque a cidade é melhor porque tem mais movimento 

na localidade na cidade tem lojas e no campo não tem, na cidade tem muito trabalho é 
vazio, mas no campo não, estou escolhendo porque não é como ajudar você fica sem o 
trabalho, é legal arrumar mais amigos, mas o campo também é bom, mas eu prefiro a 
cidade porque as coisas é mais vazio de ir para trabalhar escolheria a cidade porque não é 
como o campo. 

 
Laura 
Data: 11/04/2018 
 

 

Entre os aprendizes que escolheram morar na cidade, a resposta mais 

destacada foi a de Laura. Nesta resposta, podemos identificar sete aspectos 

argumentativos, o primeiro é a explicitação do posicionamento, “eu escolheria na 

cidade”, o que pode também ser compreendido como uma espécie de movimento da 
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concordância com a proposta da questão. A partir de então, a aprendiz começa a 

empregar o “porque”, de modo a justificar a razão de sua escolha pela cidade. Assim 

é o segundo aspecto de sua escrita: “porque a cidade é melhor”. Explicitados o 

posicionamento e a justificativa, a aprendiz passa a adensar a justificativa, 

apresentando elementos concretos que caracterizariam a cidade ser melhor em 

relação ao campo. Assim, o terceiro aspecto coloca “porque [na cidade] tem mais 

movimento na localidade na cidade tem lojas e no campo não tem”, ao passo que o 

quarto aspecto diz que “na cidade tem muito trabalho é vazio mas no campo não”. 

Podemos perceber, então, que a escrita envereda pela referência à realidade social, 

notadamente ao cotidiano de vida na cidade, especialmente à movimentação em 

detrimento do cotidiano bucólico, e as relações comerciais modernas (representadas 

pelas lojas), enquanto critério interpretativo para a argumentação escrita. Trata-se, 

pois, de um argumento baseado na estrutura da realidade. 

Em seguida, a aprendiz estabelece o movimento da concessão: “estou 

escolhendo porque não é como ajudar você fica sem o trabalho, é legal arrumar 

mais amigos, mas o campo também é bom”. Ela faz a ressalva de que 

verdadeiramente o campo é bom, esclarecendo que a escolha é feita de forma 

subjetiva, afinal é bom ter novos amigos. 

Tal concessão é acompanhada por dois aspectos argumentativos. O sexto 

aspecto é constituído pela frase “mas eu prefiro a cidade porque as coisas é mais 

vazio de ir para trabalhar”, voltando a aludir a outro elemento da estrutura da 

realidade, no caso o deslocamento até o trabalho, ao passo que o sétimo e último 

aspecto diz “escolheria a cidade porque não é como o campo”, que se constitui 

enquanto uma síntese do posicionamento defendido ao longo da resposta. 

Nesses termos, podemos concluir que a produção escrita de Laura 

reproduz uma argumentação baseada na estrutura do real, particularmente uma 

ligação de coexistência, um argumento de grau e ordem, uma vez que considera os 

acontecimentos e os elementos da realidade social para reproduzir uma avaliação 

em termos de qualidade. 

 

Quadro 16 - Comentário 2 referente a 4ª sessão de leitura 

Pergunta: 
A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas experiências 

pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na cidade? Por quê? 
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Comentário de Isabela após a leitura da fábula: 
Onde eu nasci é no campo e de fato eu sempre moraria no campo porque onde 

os meus pais viveram e eu quero aprender mais sobre o que eles faziam no campo e no 
campo tem muita diversão e eu não quero morar na cidade porque tem muita violência e 
assaltos por isso que eu adoro morar no campo, no campo a gente pode ir na casa de um 
colega de classe sem nenhum problema mas lá cidade é tiro pra todo lado e quando é pra ir 
na casa de outro colega vai com um medo danado de ser assaltada e se eu fosse ajudar 
uma pessoa onde mora eu dizia e aconselharia pra ir no campo porque é muito melhor e 
todas as pessoas gostam quase de morar na cidade mas eu não sou igual a eles e gosto 
muito muito do campo e você poderia morar aqui também mesmo você sendo da cidade 
nós recebemos você como você merece e nós vamos fazer nenhum mal pra você, você 
pode vir morar no campo também. 

 
Isabela 
Data: 11/04/2018 
 

 

Resposta diversa encontramos na produção escrita de Isabela, que 

escolhe com bastante ênfase o campo. O primeiro aspecto de sua resposta está 

assim constituído: “Onde eu nasci é no campo e de fato eu sempre moraria no 

campo”. Ela apresenta o posicionamento e lança a pedra de toque de sua 

argumentação, ou seja, a origem de lugar e o vínculo familiar. Trata-se de uma 

argumentação baseada na estrutura do real. 

A partir do segundo aspecto, a aprendiz justifica a razão de seu 

posicionamento: “porque onde os meus pais viveram e eu quero aprender mais 

sobre o que eles faziam no campo” e “no campo tem mais diversão”, conforme o 

segundo e o terceiro aspecto. Aparecem como justificativas o papel dos familiares e 

a diversão intrínseca ao campo. Além disso, aparece como justificativa a segurança 

das pessoas que residem no seu respectivo lugar, chamando a atenção para a forma 

como a aprendiz descreve os lugares: enquanto o campo é apresentando como o 

lugar em que “a gente pode ir na casa de um colega de classe sem nenhum 

problema” (5º aspecto), a cidade é representada como o lugar que “tem muita 

violência e assaltos” (4º aspecto), onde “é tiro pra todo lado e quando é pra ir na 

casa de outro colega vai com um medo danado de ser assaltada” (6º aspecto). 

Paralelamente a essa caracterização espacial, a aprendiz realiza a contra-

argumentação, produzindo o diálogo com um interlocutor imaginário ou, mais 

propriamente com a professora-mediadora e os colegas de turma. Assim, ela 

escreve que “todas as pessoas gostam quase de morar na cidade, mas eu não sou 

igual a eles e gosto muito muito do campo”, querendo com isso reafirmar o seu 

orgulho de se integrar no campo e de mostrar-se enquanto uma pessoa singular e 
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distinta, razão pela qual ela tece os seguintes posicionamentos: “e se eu fosse 

ajudar uma pessoa onde mora eu dizia e aconselharia pra ir no campo porque é 

muito melhor” e “você poderia morar aqui também mesmo você sendo da cidade nós 

recebemos você como você merece e nós vamos fazer nenhum mal pra você, você 

pode vir morar no campo também”. A palavra “você” se refere, precisamente, à 

professora-mediadora, e Isabela lançou uma estratégia de convencimento da 

audiência, especialmente da professora-pesquisadora, a partir do recurso da 

identidade local, do orgulho identitário local sobre determinada espacialidade, a qual 

aparece como um elemento forte e perene, em detrimento do espaço da degradação 

constituído pela cidade. Ela realiza uma apologia do campo e a sua argumentação é 

de tal modo expressiva e contundente que chega a assemelhar-se a um anseio 

religioso, a uma tentativa de conversão. Fica demonstrado, sobretudo pela escrita de 

Isabela, como os aprendizes recepcionaram a fábula e como as fábulas podem 

ensejar a argumentação escrita, considerando a experiência de cada leitor e o 

sentido dado ao texto literário durante o ato de leitura. 

Nesses termos, podemos caracterizar a produção escrita de Isabela como 

uma argumentação baseada na estrutura do real, particularmente de tipo grau e 

ordem, porque analisa as categorias espaciais “campo” e “cidade” tentando 

demonstrar que um tem mais qualidade do que o outro. 
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5 DO ATO DE RELER AO ATO DE ESCREVER E COMENTAR 

 

Neste capítulo, analisamos os comentários produzidos pelos estudantes 

após as sessões de releituras, buscando identificar a tipologia argumentativa e os 

movimentos argumentativos presentes em cada produção escrita. 

As sessões de releitura tiveram como objetivo a elaboração de 

comentários a partir dos apontamentos produzidos pelos sujeitos nas sessões de 

leitura. Uma especificidade da produção dos comentários nas sessões de releitura é 

o fato de os sujeitos terem de assumir a condição de comentaristas da opinião 

expressa pelos seus colegas nas sessões de leitura. Neste caso o comentário teve 

como referência os primeiros comentários produzidos na intervenção, havendo o 

deslocamento em relação à condição de produtor para a condição de comentarista. 

Acrescentamos ainda o fato de que, na condição de comentarista, o sujeito se apoia 

na releitura do texto, podendo demonstrar maior propriedade sobre o que 

argumenta. 

Considerando a concepção de argumentação adotada nesta dissertação, 

o comentário é um gênero textual em que predomina a sequência argumentativa, 

uma vez que o aprendiz é provocado a confirmar, refutar ou estabelecer concessão 

sobre a opinião expressa pelo seu colega, na perspectiva de convencê-lo de que o 

seu ponto de vista é procedente. 

Nas sessões de releitura adotamos os mesmos protocolos das sessões 

de leitura, amparados na experiência de leitura por andaime. Em outros termos, 

iniciamos as sessões com a atividade de pré-leitura, solicitando que os sujeitos 

expressassem o que lembravam da fábula; em seguida, procedemos à releitura, 

com a professora-pesquisadora oralizando a história, enquanto os sujeitos a 

acompanhavam com cópias do texto em mãos; concluída a releitura, foi realizada a 

pós-leitura, que abrangeu uma breve discussão sobre a recepção estética dos 

sujeitos em relação à história, com perguntas mais verticalizadas para os diálogos 

entre os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo sobre a fábula lida e, por fim, a 

produção de comentários. Em relação à elaboração dos comentários, o 

procedimento recorrido foi o seguinte: a professora-pesquisadora distribuiu 

aleatoriamente os comentários elaborados nas sessões de leitura, tendo cada 

sujeito recebido um comentário. O comando para a produção do comentário 

envolveu os seguintes passos: leitura do comentário produzido pelo colega; reflexão 
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sobre o comentário lido, se concorda, discorda ou faz concessão, justificando seu 

posicionamento; escrita do comentário, apoiando-se na releitura da fábula seja para 

ampliar ou discordar da opinião do colega. A professora-pesquisadora, na primeira 

sessão de releitura, explicou brevemente as características do gênero comentário 

como também os exemplificou a partir da realidade dos sujeitos ou com os 

comentários já existentes na fábula emitidos pelos personagens do sítio: texto breve, 

com opinião evidenciada e justificada a partir de diferentes argumentos. 

Analisamos, a seguir, os comentários produzidos após as releituras. 

Foram produzidos aproximadamente 80 (oitenta) comentários. Para efeitos de 

análise desta dissertação, selecionamos 8 (oito) comentários, tendo como critério de 

seleção os comentários que foram contemplados nas sessões de leitura, 

apresentados no capítulo anterior. 

 

5.1 Releitura 1 - A assembleia dos ratos 

Na primeira sessão de releitura (02 de abril de 2018), identificamos que 

dez (10) sujeitos discordaram, sete (7) concordaram dos comentários dos colegas e 

apenas um (1) sujeito não expressou o seu ponto de vista. Percebemos que 

predominou o argumento da contradição e incompatibilidade, nos termos da 

argumentação quase-lógica. Praticamente, em todas as respostas aparecem 

elementos indicadores de argumentação, tais como o uso do “porque”, do “pois”, 

formas verbais como “deveriam” e a escrita em primeira pessoa do singular, marca 

do gênero comentário. A seguir, apresentamos o comentário de Paulo em relação ao 

posicionamento assumido por Samuel: 

 

Quadro 17 - Comentário 1 referente a 1ª sessão de releitura 

Pergunta: 
Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre quem 

colocaria o guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos demais ratos após essa 
pergunta? Você concorda com essas atitudes? Justifique sua resposta. 

 
Comentário de Samuel após a leitura da fábula: 
Todos os outros ratos se calaram silêncio total o rato disse desculpa por não 

saber da nó outro porque não era tolo e os demais ratos não tinha coragem para colocar 
guizo no pescoço de Faro Fino e não ia dar certo porque Faro Fino iria comer todos. Eu não 
concordo com essa atitude porque eles tavam com medo e eu acho que eles deveriam 
enfrentar o medo e o Faro Fino. Fim 

Samuel  
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Data: 19/03/2018 
 

Comentário de Paulo sobre o comentário de Samuel: 

Eu não concordei dos ratos ficar com medo de botar o bicho no pescoço do 
Faro Fino se eu fosse um rato ia correr para pegar um bicho e botar no pescoço de Faro 
Fino e fim isso é tudo que eu sei. 

Paulo 
Data: 02/04/2018 
 

 

O sujeito Paulo produz um comentário em que se infere concordância 

com o posicionamento expresso por Samuel. Inicia o seu texto com o enunciado “eu 

não concordei”, assumindo o lugar de discurso e evidenciando o seu posicionamento 

sobre a fábula, sem fazer referência direta ao texto produzido por Samuel, embora 

assuma o mesmo posicionamento do colega. Nessa direção, Paulo discorda das 

ações dos personagens da fábula (os ratos), particularizando o objeto da negativa: 

“dos ratos ficarem com medo de botar o bicho no pescoço do Faro-Fino”. O 

problema é o medo, não o medo exterior, do ambiente social, mas sim o medo dos 

personagens, o medo interno à narrativa fabulosa. Parece que se trata de um 

argumento quase-lógico até que lemos a continuação do comentário: “se eu fosse 

um rato ia correr para pegar o bicho”. Comparando esse trecho com o anterior, 

percebemos que o primeiro está subordinado ao segundo, pois a realidade exterior 

ao texto tem a primazia: as expressões “se eu fosse” e “um bicho” conotam 

elementos do ambiente social do aprendiz; a sua vida social, como tal exterior à 

narrativa fabulosa. 

Essa primazia da estrutura da realidade continua com o emprego da 

conjunção somativa e a construção de nova oração: “e botar no pescoço de Faro 

Fino”. Paulo colocaria “um bicho” da realidade exterior (note a distinção em relação a 

“o bicho”, do início da resposta, uma alusão provável ao guizo) no pescoço do 

personagem da fábula. Uma ação que significa justamente o aspecto dos 

argumentos baseados na estrutura da realidade: ir da realidade ao texto é a 

estratégia de convencimento da audiência, no caso não só do colega a quem o 

comentário se dirige, mas também da professora-mediadora. 

Após esse aspecto, o comentário termina da seguinte forma: “e fim isso é 

tudo que eu sei”. É tudo o que ele sabe. Sabe da vida exterior ao texto que tem, dos 

dissabores e das doçuras que experimentou ao longo de seus anos de existência. 
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Essa perspectiva quase existencial é adensada pelo uso do “eu sei”, de modo que o 

emprego da primeira pessoa do singular alerta-nos aqui para como um indivíduo 

expõe a sua posição peculiar, pressupondo a diferença entre a posição externada e 

outras tantas possíveis. Argumentar pressupõe um ponto de vista particular e a 

busca pelo convencimento da audiência. Foi isso o que Paulo demonstrou ao longo 

de sua escrita. 

O outro comentário foi produzido por Joaquim a partir do texto de Ozoniel: 

 

Quadro 18 - Comentário 2 referente a 1ª sessão de releitura 

Pergunta: 
Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre quem 

colocaria o guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos demais ratos após essa 
pergunta? Você concorda com essas atitudes? Comente. 

Comentário de Ozoniel após a leitura da fábula: 
“Sim Porque se os ratos fossem amarrar o guizo no pescoço do gato o gato 

correria atrás deles e eles não conseguiriam fugir e também o gato pegava e também 
porque um não sabe dar no outro Porque não era tolo todos porque não tinham coragem”. 

Ozoniel 
Data: 19/03/2018 

Comentário de Joaquim sobre o comentário de Ozoniel: 

Para escapar do Faro-Fino eles tiveram uma ideia para botar o guizo no gato e 
eles poderiam viver em paz para sempre. Fim. 

Joaquim 
Data: 02/04/2018 
 

 

A produção de Joaquim não se assemelha ao gênero comentário, pois 

expressa mais um relato do que um posicionamento evidenciado e justificado do 

texto do colega. Em sua produção, podemos inferir que o sujeito concorda com o 

comentário produzido por Ozoniel após a leitura da fábula, por notarmos um tipo de 

reciprocidade com o que foi dito pelo seu par no estabelecimento de uma relação 

entre o ato de se colocar um guizo no gato Faro-Fino e a vida em paz por parte dos 

ratos da história fabulosa. 

Joaquim começa a sua escrita dizendo: “Para escapar do Faro Fino eles 

tiveram uma ideia para botar o guizo no gato”. O aprendiz fixa-se na narrativa 

fabulosa expondo sua interpretação, o que é evidenciado pelos termos “escapar” e 

“ideia”. Com efeito, o que está dito é que o ato dos ratos consistiu numa ação 

deliberada, planejada, arquitetada tendo em vista um empreendimento de fuga do 
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gato Faro-Fino. Ao mencionar, nominalmente, o nome do gato e se referir aos ratos 

enquanto “eles”, o aprendiz se coloca em uma posição de árbitro dos dois elementos 

(ratos e gato), tomando posição clara em favor dos ratos. O oponente Faro-Fino 

precisaria ser identificado. 

Apesar de inferirmos sobre qual seria sua opinião, não podemos 

identificar que houve argumentação, uma vez que o sujeito apenas se “posiciona” 

diante do objeto e não justifica seu ponto de vista utilizando um argumento. Isso é 

percebido a partir da ausência de elementos próprios da argumentação, como o uso 

do “porque”, “pois”, entre outros. 

Casos como o de Joaquim endossam a hipótese de Leal e Morais (2006, 

p. 118) de que “quando a demanda cognitiva exigida na tarefa de grafar o texto é 

grande, a geração de ideias pode ser mais lenta”. Isso porque essa foi a primeira vez 

em que o referido aprendiz deparou-se com a tarefa de escrever comentários, de 

modo que o seu nível de escrita ainda não permitia a geração de conteúdo, tal como 

motivado pela atividade. 

 

5.2 Releitura 2 - O burro juiz 

Na segunda sessão de releitura (04 de abril de 2018), identificamos que 

seis (6) sujeitos discordaram, dez (10) concordaram dos comentários dos colegas e, 

apenas um (1) sujeito não expressou o seu ponto de vista. Dos sujeitos que 

concordaram, podemos evidenciar que seis (6) usaram a argumentação do tipo 

quase lógico, três (3) se aproximaram da argumentação do tipo baseado na 

estrutura do real e um (1) não argumentou, apenas se posicionou. Em relação aos 

sujeitos que discordaram, quatro (4) se aproximaram da argumentação do tipo 

quase-lógica e dois (2) argumentaram de forma a se aproximar da ação do tipo 

baseado na estrutura do real. Praticamente, em todas as respostas aparecem 

elementos indicadores de argumentação, tais como o uso do “porque”, do “pois”, 

“deveriam”, expressões como “eu penso que”, “na minha opinião” e a escrita em 

primeira pessoa do singular, marca do gênero comentário. A seguir, apresentamos o 

comentário de Ravena em relação ao posicionamento assumido por Elida: 

Quadro 19 - Comentário 1 referente a 2ª sessão de releitura 

Pergunta: 

“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre 
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essa moral? Você concorda? Por quê? 

Comentário de Elida após a leitura da fábula: 

A minha opinião é que não concordo porque ele pode mudar eu acho que as 
pessoas mudam e por isso ele também pode mudar eu não concordo com a moral da 
literatura a gralha aqui se aproveitar do burro porque ele é burro mas a gralha não canta 
nada ela pode até ser esperta mas cantar não e com ela o sabiá que merece ganhar e 
professora você mesma disse pense bem e o burro não pensou e ele não serve com o juiz 
e não concordo porque ele pode pensar melhor entender melhor. 

Todo mundo pode mudar se tentar. 
Fim 
 
Elida 
Data: 21/03/2018 

Comentário de Ravena sobre o comentário de Elida: 

Eu não concordo com a pessoa essa gralha queria se afastar do burro, mas ela 
não é muito esperta porque a gralha porque ela queria ganhar mais ela não ganhou quem 
ganhou foi o sabiá. 

Fim 
 
Ravena 
Data: 04/04/2018 
 

 

Ravena inicia o seu texto discordando de uma pessoa, a quem 

subentendemos ser Elida: “Eu não concordo com a pessoa”. Essa expressão, 

acrescida dos termos “mas” e “porque”, é indício de uma produção argumentativa, 

no caso de uma argumentação do tipo quase lógico, uma vez que o comentário se 

fixa na narrativa fabulosa, identificando uma contradição interna, isto é, nos termos 

da própria história. 

Assim é que vem à tona o segundo aspecto do comentário: “essa gralha 

queria se afastar, mas ela não é muito esperta”. Remetendo-se a um episódio da 

fábula, a comentarista expressa a sua interpretação equivocadamente, pois quem 

ganhou o concurso foi a gralha usando de esperteza ao convidar o burro para ser 

juiz. A despeito do seu entendimento, Ravena elabora o seu comentário de modo a 

evidenciar e justificar a sua opinião – “essa gralha queria se afastar do burro mas ela 

não é muito esperta porque a gralha porque ela queria ganhar mais ela não ganhou 

quem ganhou foi o sabiá”. Trata-se da evidenciação da finalidade da ação do 

personagem. 

O comentário a seguir foi elaborado por Daniel: 
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Quadro 20 - Comentário 2 referente a 2ª sessão de releitura 

Pergunta: 

“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre 
essa moral? Você concorda? Por quê? 

Comentário de Lorena após a leitura da fábula: 

A gralha começou a disputar com sabiá, deveria mudar um pouco com ele eu 
não concordo com isso ele deveria mudar como as outras aves burro porque foi muito lerdo 
escolhendo a gralha que não deveria ter feito bem errada com os outros eu concordo com a 
moral da história. 

 
Lorena 
Data: 21/03/2018 

 
Comentário elaborado por Daniel sobre o comentário de Lorena 

Lorena 

Eu não concordo com essa atitude porque ele poderia ter pensado mais um 
pouco para dizer essa exclamação se ele escolheu o Sabiá eu acho que ficaria melhor 
porque a gralha roubou ele escolheu o sabiá a gralha se aproveitou do burro porque ele 
não sabia ser um juiz e é isso. FIM. 

Jesus 

Daniel 
Data: 04/04/2018 
 

 

No seu comentário sobre o texto de Lorena, Daniel inicia sua produção 

com um elemento característico do gênero comentário, explicitando o nome a quem 

o seu comentário foi destinado (Lorena). A seguir, ele produz cinco aspectos 

argumentativos. O primeiro deles é o estabelecimento de um movimento na 

argumentação: “Eu não concordo [com] essa atitude”. Na medida em que a palavra 

“atitude” não consta no enunciado da pergunta e, considerando que a escrita dos 

comentários está relacionada à resposta de um colega, podemos depreender que o 

comentarista não concorda com o que expressou Lorena. “Atitude” significa, então, 

adjetivar o burro juiz da fábula de “lerdo” e de “burro”, bem como aceitar como 

verdadeira a expressão “Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Daniel 

posiciona-se contra isso. 

O seu posicionamento torna-se mais claro com o estabelecimento do 

segundo aspecto: “porque ele poderia ter pensado mais um pouco para dizer essa 

exclamação”. “Ele”, no caso, refere-se ao burro juiz, de modo que o aprendiz procura 
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mostrar que não se trata de uma ignorância invencível, de algo imutável, mas sim de 

algo contingente, peculiar. A escolha feita pelo burro juiz poderia ser diferente e até 

melhor, mas é algo pontual. Constitui-se erro, foi um erro, e não o erro. 

Essa particularização da ação do burro juiz é continuada no terceiro e no 

quarto aspecto. No terceiro, Daniel expõe: “se ele escolheu o Sabiá eu acho que 

ficaria melhor”. Neste ponto, ele concorda com Lorena quanto à escolha do sabiá ser 

a melhor opção; a decisão tomada pelo burro foi pouco reflexiva, fruto de um 

pensamento momentâneo. No quarto aspecto, ele justifica o motivo de assim 

entender: “porque a gralha roubou”. Nesse sentido, é devido a um elemento do 

caráter de outro personagem, no caso a gralha, que a ação do burro é analisada. 

Daniel concorda parcialmente com Lorena. Seria necessário atentar para a questão 

moral dos personagens. 

O quinto aspecto assim é constituído: “ele escolheu o sabiá a gralha se 

aproveitou do burro”. A gralha se aproveitou do burro juiz, de modo que a ação do 

burro reflete essa interferência do campo moral empreendida pela gralha. Em 

decorrência disso, Daniel escreve o sexto aspecto da argumentação: “porque ele 

não sabia ser um juiz e é isso. FIM”. Assim, o aprendiz toma a ideia da inabilidade 

do burro para ser juiz como ponto de partida, mas sim de chegada, como um ponto 

que ele tenta demonstrar. O burro demonstrou não ser um bom juiz ao deixar-se 

influenciar por um personagem como a gralha, e é isso que o aprendiz aponta como 

agulhão interpretativo para convencer Lorena e a professora-pesquisadora acerca 

da sua leitura da fábula. Distinguindo-se de Lorena, a leitura feita por Daniel diz da 

possibilidade de mudança como algo à narrativa fabulosa, posto que assim como o 

burro foi induzido ao erro, poderia ser induzido ao acerto. Não se poderia conjugar o 

verbo ser sobre o juiz, e sim o verbo estar. 

Nesses termos, podemos entender que Daniel produziu uma 

argumentação do tipo quase lógica, particularmente do tipo contradição e 

incompatibilidade, uma vez ele estabelece a contradição entre a personalidade do 

burro juiz e a da gralha para tentar convencer os seus leitores em seu comentário. 

Termos como “porque” e o uso da primeira pessoa, como em “eu acho” e em “eu não 

concordo”, corroboram para tal produção argumentativa. 
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5.3 Releitura 3 - O reformador do mundo 

Na terceira sessão de releitura (25 de abril de 2018), identificamos que 

doze (12) sujeitos concordaram, cinco (5) discordaram dos comentários dos colegas 

e, apenas um (1) sujeito não expressou o seu ponto de vista. Percebemos que 

predominou o argumento baseado na estrutura do real entre aqueles que 

concordaram. Já em relação aos sujeitos que discordaram, predominou a 

argumentação quase-lógica. Praticamente, em todas as respostas aparecem 

elementos indicadores de argumentação, tais como o uso do “porque”, do “pois”, 

formas verbais como “deveriam” e a escrita em primeira pessoa do singular, marca 

do gênero comentário. A seguir, apresentamos o comentário de Brien em relação ao 

posicionamento assumido por Vítor: 

 

Quadro 21 - Comentário 1 referente a 3ª sessão de releitura 

Pergunta: 

Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula. Após o 
ocorrido, refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” assim. Você gostaria de 
transformar algo no mundo? Por quê? E em caso afirmativo, o quê? 

Comentário de Vítor após a leitura da fábula: 

Sim o boi porque às vezes ele é muito bravo e as árvores era para dar frutos 
mais rápido que o normal os animais acharia melhor se eles fossem bem calminhos e 
bonzinhos e o nome do burro ele não é nem é assim tão burro que ele sabe de muita coisa 
como se defender de comer e etc. é só isso. 

 
Vitor 
Data: 09/04/2018 
 
Comentário de Brien sobre o comentário de Vítor: 

Eu não concordo com essa atitude porque é texto não tem nada ver com o texto 
eu não mudaria nada no texto. 

Brien 
Data: 25/04/2018 
 

 

O aprendiz Brien estabelece três aspectos argumentativos em seu 

comentário à resposta de Vítor. No primeiro, ele produz um movimento 

argumentativo: “Eu não concordo com essa atitude”. Movimentando-se na 

discordância, empregando a primeira pessoa (o que denota clareza quanto ao 

posicionamento emitido), o alvo escolhido é a “atitude” de Vítor em sua resposta. 
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“Atitude” não alude a um personagem, e sim à resposta em si, uma vez que a 

natureza da pergunta que ensejou a resposta de Vítor não permite entendimento 

diverso. 

No segundo aspecto, Brien justifica a razão da sua discordância: “porque 

é texto não tem nada ver com o texto”. Inferimos que a palavra “texto” aparece em 

duas acepções: primeiro, aludindo à escrita de Vítor; segundo, aludindo à fábula lida. 

O aprendiz identifica uma contradição entre a fábula lida e a resposta baseada na 

fábula. 

Soma-se a isso “eu não mudaria nada no texto”, o terceiro aspecto do 

comentário. Tal aspecto, que indicia uma atenção e valorização quase exclusiva 

dada à fábula, sem se remeter à realidade exterior, caracteriza a tipologia dos 

argumentos quase lógicos, no caso especificamente do argumento da contradição e 

incompatibilidade, posto que o aprendiz identifica posições aparentemente 

antagônicas. 

 

Quadro 22 - Comentário 2 referente a 3ª sessão de releitura 

Pergunta: 
Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula. Após o 

ocorrido, refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” assim. Você gostaria de 
transformar algo no mundo? Por quê? E em caso afirmativo, o quê? 

 
Comentário de Pietro após a leitura da fábula: 
Não queria mudar nada porque Deus já fez tudo perfeito 
 
Pietro 
Data: 09/04/2018 
 
Comentário de Ravena sobre o comentário de Pietro: 
Eu mudaria porque a natureza é pra cuidar dos animais e da natureza e das 

florestas e dos animais eu não concordo. 
Fim 
 
Ravena 
Data: 25/04/2018 
 

 

O comentário de Ravena, por seu turno, também estabelece o movimento 

da discordância em relação à resposta de Pietro. Se Pietro enveredou em sua 

argumentação por questões de ordem religiosa, aludindo à perfeição de tudo o que 

foi criado por Deus, inferimos que Ravena alude a questões sobremaneira terrenas, 

chamando a atenção, possivelmente, para a responsabilidade social sobre a 
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natureza. O seu primeiro aspecto é estabelecer “eu mudaria”, afirmando o seu 

desejo de transformação do mundo, para em seguida tecer a justificativa: “é pra 

cuidar dos animais e da natureza e das florestas e dos animais”. Ou seja, é um 

dever do ser humano ter cuidado sobre os animais e a natureza, de modo geral, 

razão pela qual não se deveria ser omisso em relação a essa intervenção social. 

Neste ponto, chamamos a atenção para a expressão “porque a natureza”, disposto 

imediatamente atrás da justificativa. Na nossa percepção, a expressão é proveniente 

do restrito domínio da escrita pela estudante até o presente momento, visto que, 

inclusive, a palavra natureza se repete em seu comentário. Sendo assim, a 

argumentação desenvolvida por Ravena é a do tipo baseada na estrutura do real, 

especialmente o da direção, pois ao indicar a responsabilidade humana sobre a 

natureza, ela alerta para o perigo de as pessoas não cuidarem da natureza. 

 

5.4 Releitura 4 - O rato da cidade e o rato do campo 

 

Na última sessão de releitura (09 de maio de 2018), identificamos que 

sete (7) sujeitos discordaram, catorze (14) concordaram com os comentários dos 

colegas e percebemos que predominou o argumento baseado na estrutura do real. 

Assim, dos que concordaram, predominou a argumentação do tipo baseada na 

estrutura do real, existindo alguns de tipo quase-lógico. Já dos que discordaram, os 

argumentos baseados na estrutura do real e os quase lógicos se equivaleram em 

quantidade. A seguir, apresentamos o comentário de Niel em relação ao 

posicionamento assumido por Laura: 

 

Quadro 23 - Comentário 1 referente a 4ª sessão de releitura 

Pergunta: 
A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas experiências 

pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na cidade? Por quê? 
 
Comentário de Laura após a leitura da fábula: 
Eu escolheria na cidade porque a cidade é melhor porque tem mais movimento 

na localidade na cidade tem lojas e no campo não tem, na cidade tem muito trabalho é 
vazio, mas no campo não, estou escolhendo porque não é como ajudar você fica sem o 
trabalho, é legal arrumar mais amigos, mas o campo também é bom, mas eu prefiro a 
cidade porque as coisas é mais vazio de ir para trabalhar escolheria a cidade porque não é 
como o campo. 

 
Laura 
Data: 11/04/2018 
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Comentário de Niel sobre o comentário de Laura: 
Eu não concordo com você porque no campo é tão calmo e por isso é que eu 

não concordo com você. 
 
Niel 
Data: 09/05/2018 
 

 

O aprendiz Niel produz um comentário começando com o 

estabelecimento de um movimento argumentativo: “eu não concordo com você”. 

Essa expressão demonstra movimento de negação, uma vez que o sujeito discorda 

da opinião da colega. Após movimentar-se em direção à negatividade acerca de 

onde seria o melhor lugar a se viver, ele justifica o objeto da negativa: “porque no 

campo é tão calmo”. O argumento empregado se ampara na lógica também 

empregada por ele: o campo é calmo, provavelmente a cidade é o oposto disso, a 

cidade é movimentada e, por isso, não é lugar para se viver. É importante salientar 

que a resposta dada por Laura diz claramente que a cidade é movimentada, então o 

comentarista concorda nesse sentindo, no entanto, cada um emprega um valor 

diferente a essa posição. Enquanto para Laura o fato de a cidade ser movimentada é 

qualidade, para Niel esse mesmo fato é considerado defeito. Em relação à tipologia 

do argumento, é possível evidenciar que é mais aproximado do quase-lógico, uma 

vez que na fábula o rato do campo volta a sua origem (a roça) pelo desejo de 

retornar ao sossego como demonstra a fala a seguir: “Muito melhor roer o meu grão 

de milho no sossego da minha toca”. Considerando isso, destacamos que ao manter 

um único argumento para compor seu comentário, ele utiliza de um sinônimo (calmo) 

para justificar de igual maneira ao que foi empregado pelo rato do campo (sossego). 

Aprofundando o tipo de argumento baseado no quase-lógico, o uso empregado por 

Niel se aproxima mais do tipo de identidade e definição por haver um processo de 

identificação da noção (sossego) mostrada no texto. 

 

Quadro 24 - Comentário 2 referente a 4ª sessão de releitura 

Pergunta: 
A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas experiências 

pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na cidade? Por quê? 
 
Comentário de Isabela após a leitura da fábula: 
Onde eu nasci é no campo e de fato eu sempre moraria no campo porque onde 

os meus pais viveram e eu quero aprender mais sobre o que eles faziam no campo e no 
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campo tem muita diversão e eu não quero morar na cidade porque tem muita violência e 
assaltos por isso que eu adoro morar no campo, no campo a gente pode ir na casa de um 
colega de classe sem nenhum problema mas lá cidade é tiro pra todo lado e quando é pra ir 
na casa de outro colega vai com um medo danado de ser assaltada e se eu fosse ajudar 
uma pessoa onde mora eu dizia e aconselharia pra ir no campo porque é muito melhor e 
todas as pessoas gostam quase d morar na cidade mas eu não sou igual a eles e gosto 
muito muito do campo e você poderia morar aqui também mesmo você sendo da cidade 
nós recebemos você como você merece e nós vamos fazer nenhum mal pra você, você 
pode vir morar no campo também. 

 
Isabela 
Data: 11/04/2018 
 
Comentário de Ana sobre o comentário de Isabela: 
Eu concordo porque na cidade tem muita violência, o campo é melhor no campo 

não acontece violência a cidade é muito movimentada e no campo é mais calmo é por isso 
que eu concordo. 

 
Ana 
Data:09/05/2018 
 

 

Podemos perceber que o comentário de Ana inicia-se claramente com um 

movimento argumentativo ao expressar a sua concordância em relação à resposta 

de Isabela, “Eu concordo”. Essa expressão, acrescida do termo “porque”, é indício 

de uma produção argumentativa, no caso de uma argumentação do tipo quase-

lógico, se for levada em consideração a resposta de Isabela, uma vez que o 

comentário se fixa na resposta emitida pela colega. 

Assim, vem à tona o segundo aspecto do comentário: “na cidade tem 

muita violência”. Remetendo-se a um episódio da resposta, a comentarista o relata 

expondo a sua interpretação, inserindo, assim, a ideia de ausência de violência 

quando comparada ao campo. Isso é mais perceptível pela continuidade do 

comentário: “o campo é melhor no campo não acontece violência”. Trata-se da 

evidenciação da finalidade da característica do campo. 

O terceiro aspecto empregado ao seu comentário é outra comparação 

entre o campo e a cidade e também a termos apresentados na resposta da sua 

colega. Ao usar “a cidade é muito movimentada e no campo é mais calmo”, a 

expressão a aluna se remete a fábula em si, uma vez que o rato do campo deseja 

voltar ao campo pelo sossego. 

Por fim, o quarto aspecto destacado no comentário de Ana é a retomada e 

a evidenciação do seu posicionamento diante da resposta de Isabela ao terminar 

com a expressão “é por isso que eu concordo.”. 
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Os argumentos empregados por Ana para compor seu comentário se 

aproximam mais do tipo comparação, uma vez que consistem em considerar as 

duas situações encontradas na cidade e no campo, isso é expressado através de 

termos como “o campo é [...] a cidade não”. 
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6 ÚLTIMO ATO: (IN) CONCLUSÕES 

 

[...] Só enriquece quem adquire conhecimentos. A verdadeira riqueza 
não está no acúmulo de moedas – está no aperfeiçoamento do 
espírito e da alma. 
[...] A verdadeira riqueza não é a do bolso, é a da cabeça. [...] 
(LOBATO, 2017, p. 27) 

 

Ao longo desta dissertação de mestrado procuramos atingir o objetivo 

geral de investigar como a leitura das fábulas pode contribuir para a elaboração de 

argumentação escrita por aprendizes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

notadamente os do 5º Ano. A partir de agora gostaríamos de sintetizar as principais 

contribuições que alcançamos em cada capítulo e vislumbrar a possibilidade de 

continuidade de estudo sobre a temática. 

No capítulo 1, intitulado Ato inicial, tivemos como ponto de partida a 

reflexão metanarrativa de Monteiro Lobato, que colocou na boca de Emília, uma de 

suas principais personagens no livro Fábulas, uma reflexão acerca desse gênero. As 

fábulas dizem se as coisas existem ou não; as fábulas são a concretização da 

sabedoria popular. Considerando essa percepção, demos vazão à crença de as 

crianças conseguirem argumentar na escrita por meio das fábulas de Monteiro 

Lobato. Para tanto, nos orientamos teoricamente pela estética da recepção e 

metodologicamente pela pesquisa qualitativa e mostramos a coerência dessas 

escolhas com a nossa trajetória acadêmica. 

No capítulo 2, intitulado Leitura literária e argumentação escrita, traçamos 

ainda o objetivo de discutir a relação entre argumentação escrita e leitura literária 

como foco para o espaço da sala de aula constituinte do Ensino Fundamental. Neste 

capítulo, tomamos como pressuposto a discussão em torno da função social 

desempenhada pela literatura na contemporaneidade, tal como compreendida por 

Antoine Compagnon, para mostrarmos como ela serve, dentre tantas outras coisas, 

para motivar a produção de argumentação escrita. Por isso, fizemos uma discussão 

com base nos textos clássicos sobre argumentação, destacando Aristóteles, Toulmin 

e Perelman e Olbrechts-Tyteca, tecendo uma comparação e mostrando a abertura à 

argumentação por parte dos aprendizes no Ensino Fundamental. Neste momento, 

apontamos que a retórica aristotélica tem como lugar social a polis grega, a qual 

pode ser melhor compreendida enquanto sociedade da informação como sendo 
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mais que um lugar geográfico estritamente delimitado, um direito à argumentação, 

um direito do cidadão. Isto é, um direito para aqueles que se identificam enquanto 

pertencentes à polis, que cuidam dos problemas políticos, não era compreendido 

como tal pela desconsideração do papel das crianças. Na Antiguidade Grega, as 

mulheres e os menores de 18 anos eram excluídos da participação política, mas se 

acreditava que os homens e cidadãos os representavam publicamente. 

No mesmo capítulo explicitamos a nossa concepção de argumentação a 

partir do entendimento de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), traçamos as suas 

implicações e chamamos a atenção para a neurociência e para a proeminência da 

obra Fábulas, seja no conjunto das obras de Monteiro Lobato, seja na constituição 

do gênero fábulas no Brasil. Neste ponto, mostramos que os textos do neurocientista 

Antônio Damásio embasam estudos como o que nós empreendemos, na medida em 

que o par razão-emoção corresponderia ao par argumentação-literatura, de modo 

que defendemos que tanto a argumentação não pode prescindir da literatura, como 

a literatura da argumentação, tendo em mente o ato de leitura. Assim também, 

mostramos que as fábulas lobatianas tinham uma forte abertura para a 

argumentação, uma vez que elas se constituíram da leitura das fábulas de Esopo, 

distinguindo-se delas pela inserção de diálogos entre os personagens, alguns dos 

quais crianças. De alguma forma, as fábulas de Lobato evidenciam o vínculo 

existente entre texto literário e argumentação escrita. 

Munidos dessa discussão, objetivamos no terceiro capítulo, intitulado 

Caminho para a leitura de fabulosos argumentos, apresentar a nossa metodologia 

para empreendermos o estudo em sala de aula com estudantes do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Neste momento da dissertação, evidenciamos que a experiência de 

leitura por andaimes (GRAVES; GRAVES, 1994) se beneficia quando possibilita a 

produção escrita por parte das crianças. Assim, escolhemos a andaimagem como 

referência metodológica e recorremos à teoria das perguntas e à pesquisa qualitativa 

para a motivação e análise da produção argumentativa dos sujeitos na produção de 

comentários. De igual maneira, apresentamos o desenho da pesquisa, o trabalho 

com sessões de leitura e releitura e a opção pelos comentários. 

No capítulo 4, Do ato de ler ao ato de escrever e argumentar, partimos de 

uma epígrafe de Monteiro Lobato para mostrar como a diversidade de opiniões 

sobre um mesmo objetivo era algo buscado pelo autor, por isso, tivemos como 

propósito analisar os comentários que os aprendizes produziram após a leitura das 
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fábulas. Constatamos que os aprendizes conseguiram, de fato, argumentar na 

escrita e que estabeleceram os movimentos da concordância, discordância e 

concessão e também produziram argumentos baseados na estrutura do real, 

argumentos fundantes da estrutura do real e argumentos quase-lógicos. 

Conseguimos perceber o desenvolvimento paulatino do posicionamento de todos os 

sujeitos. Com efeito, nas sessões iniciais sempre um ou outro ficava sem se 

posicionar, mas na última sessão todos se posicionaram, de modo que podemos 

constatar um amadurecimento da escrita a partir do maior contato com a leitura de 

fábulas, o que significa a dimensão processual da argumentação e escrita e a 

necessidade, por parte dos professores do Ensino Fundamental, de insistência e 

persistência do trabalho com a leitura literária na sala de aula. 

No capítulo 5, Do ato de reler ao ato de escrever e argumentar, tivemos 

como objetivo analisar os comentários produzidos pelos aprendizes nas sessões de 

releitura sobre o comentário escrito por seus colegas nas sessões de leitura e 

demonstramos, como no capítulo anterior, a presença de argumentos baseados na 

estrutura do real e argumentos quase-lógicos, assim como constatamos a presença 

dos movimentos argumentativos de concordância, discordância e concessão. A partir 

da análise desses comentários escritos na releitura sobre as produções de seus 

pares é possível percebermos que os sujeitos expressam maior dificuldade em 

elaborar opiniões e argumentos a partir do texto de seus colegas, apresentando 

sobremaneira relações sobre as fábulas, que nesse momento não eram o foco 

textual precípuo, que com o próprio texto que serviu de base para essa produção. 

Além disso, percebemos que os sujeitos se fecharam à alteridade, preferindo um 

comentário sobre a história lida ao comentário sobre a posição do colega. 

Faz-se necessário destacar os procedimentos adotados durante a 

pesquisa de campo. Em relação às perguntas norteadoras para a escrita dos 

comentários após a leitura das fábulas, foram em grande parte abertas para que os 

sujeitos pudessem se posicionar de forma livre e expor suas opiniões. Esse tipo de 

pergunta foi muito importante considerando a intenção e o objetivo que se desejou 

alcançar em cada atividade proposta e na interseção com o objetivo geral da 

dissertação. 

De igual maneira, o procedimento de leitura e releitura (na releitura, os 

sujeitos poderiam ser comentaristas do comentário do outro, realizado na sessão) 

constituiu-se numa estratégia usada para que cada sujeito pudesse fazer o exercício 
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de perceber pontos de vistas diversos, além de oportunizar uma maior apropriação 

da fábula por parte dos aprendizes, o que poderia propiciar argumentos mais 

consolidados. Apesar da dificuldade encontrada pelos sujeitos em demarcar os 

textos e em refletir sobre o comentário do outro, como mostramos anteriormente, 

ressaltamos a importância desse procedimento para que no decorrer da trajetória 

escolar os estudantes sejam levados à percepção de que cada pessoa pode se 

posicionar de maneira diversa e que para defender um posicionamento é necessário 

considerar diversas opiniões. 

Demonstramos que as diferentes fábulas trabalhadas nesta pesquisa 

suscitaram a argumentação escrita ao disponibilizarem posições diversas entre os 

seus personagens, um diálogo aberto e o respeito às posições contrárias, elementos 

de proximidade ao contexto social dos aprendizes (cenas e personagens bem 

marcantes para a identidade rural do povoado), uma narrativa curta e fluida que 

permitiu uma leitura tranquila, discussões profundas sobre a condição humana a 

partir de uma linguagem leve e acessível, o humor em que estão imbuídos os 

personagens e a sequência narrativa, o primor pela discussão das ideias em 

detrimento de uma discussão em torno dos estilos e uma abertura ao 

posicionamento do leitor por meio da escrita, uma vez que as fábulas pressupõem o 

preenchimento da leitura com um posicionamento distinto do que os personagens 

apresentam. Degustando um texto mais acessível ao mundo deles, os sujeitos se 

motivaram à produção escrita, tendo como parâmetro a fábula lida, o que foi 

percebido desde a primeira sessão de leitura até o último comentário – eles 

argumentaram deveras ao longo das sessões. 

Comparando a última sessão com a primeira, podemos constatar que 

houve um nítido avanço da produção argumentativa na escrita, um exemplo disso 

está na produção do sujeito Ravena, que até a 3° sessão de leitura apenas 

evidenciava seu posicionamento, mas não argumentava de fato. A partir da 4° 

sessão se leitura ela passou a argumentar, de modo que ocorreu uma expansão, 

passando a justificar seu ponto de vista. Além desse exemplo, também conseguimos 

constatar o avanço na produção argumentativa pelo tamanho do texto escrito e pelos 

elementos que o constituíram internamente, posto que a produção escrita das 

últimas sessões é consideravelmente maior que a produção das primeiras. Os 

sujeitos sentiram a dificuldade de fazer valer as suas posições por meio da escrita 
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no início, mas no decorrer das sessões esse elemento foi se adensando e, no final, 

se consolidou. 

Constatamos que em grande parte dos textos existem lacunas e que se 

torna necessária para o pesquisador a elaboração de inferências, porquanto muitas 

informações estão subentendidas nas entrelinhas das produções escritas pelos 

sujeitos. Isso nos leva a refletir que as crianças sentem dificuldades quanto à 

inteligibilidade da própria escrita para os colegas de sala de aula; elas tomam como 

pressuposto a ideia de que se está tudo claro para elas, também estará para o leitor. 

Acreditamos que esse elemento está relacionado ao amadurecimento da leitura e da 

escrita por parte dos sujeitos: na medida em que eles forem lendo e escrevendo 

mais, na medida em que esse esforço for se ampliando além da sala de aula, eles 

conseguirão produzir textos mais claros. Nesse sentido, sublinhamos a necessidade 

de os professores do Ensino Fundamental trabalharem e enfatizarem mais a escrita 

e a leitura na sala de aula, principalmente a leitura e a escrita baseadas nas fábulas 

de Monteiro Lobato. 

Constatada a necessidade de mais clareza textual, uma hipótese para a 

sua superação em estudos posteriores seria a seguinte: uma discussão sobre quais 

gêneros de tipo argumentativo são propostos e quais trariam o nexo entre leitura e 

escrita para a produção de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Considerando que essa discussão é uma função da escola contemporânea, 

acreditamos que a diversidade de leitura deve ser acompanhada pela diversidade na 

escrita, de modo a nutrir o estudante com condições de possibilidade para a escrita, 

em atenção também aos leitores. 

Conseguimos perceber que os argumentos quase-lógicos e os baseados 

na estrutura da realidade predominaram, pouco aparecendo os fundantes. Da 

mesma forma que os movimentos da concordância e da discordância predominaram 

em relação à concessão, que apareceu poucas vezes. Considerando todas as 

produções escritas em que os sujeitos se posicionaram a favor ou contra ao longo 

de todo o trabalho, foi possível perceber 69 concordâncias, 56 discordâncias e 3 

concessões. Nesse sentido, sugerimos a continuidade da pesquisa para 

percebermos quais as condições de possibilidade da produção de argumentos 

fundantes da estrutura do real, uma vez que tal tipologia alude à transformação da 

realidade exterior ao texto por meio da leitura literária, no caso das fábulas. Em que 

condições e a partir de quais elementos as fábulas podem ser um tom para a 
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transformação social ou pessoal do leitor em termos de argumentação escrita? É 

uma indagação que procuraremos responder em estudos posteriores. 
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ANEXO 01- Proposta de intervenção da 1° sessão de leitura 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Data: 19 de março de 2018 

Texto: “A assembleia dos ratos”  

 

Objetivos: 

·5 Observar como as crianças recepcionam o gênero literário fábula; 

·6 Identificar o nível de desenvolvimento da escrita de tipo argumentativo na 

produção de respostas após a discussão da fábula “A assembleia dos ratos”. 

 

Conteúdos: 

·7 Fábulas; 

·8 Linguagem; 

·9 Argumentação escrita; 

·10 Comentário. 

 

Procedimentos: 

·11 Pré- leitura 

·12 Motivar as crianças a escutarem a fábula; 

·13 Estimular a criarem hipóteses acerca da fábula que será lida. 

 

Perguntas: 

·14 O que é uma assembleia? 

·15 Vocês já viram uma assembleia? 

·16 A partir do título “Assembleia dos ratos”, como será que foi essa assembleia? 

 

 

 

·17 Leitura 
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·18 A leitura será realizada pela pesquisadora que também é mediadora da aula 

em voz alta, os discentes acompanharão a leitura em suas carteiras, cada um 

com sua cópia em mãos do texto. 

 

·19 Pós- leitura 

·20 A pós leitura será realizada em dois momentos, o primeiro  será a discussão 

oral partindo de perguntas orais feitas pela mediadora. No segundo momento, 

cada aluno receberá uma folha com uma pergunta motivadora como proposta 

para a escrita do comentário. 

 

Perguntas:  

·21 Como vocês se sentiram ao ouvirem a fábula “Assembleia dos ratos”? 

·22 Vocês já tinham ouvido ou participado de uma assembleia como essa? 

 

·23 Pergunta motivadora para a escrita do comentário:  

 

Na assembleia realizada pelos ratos, um rato Casmurro perguntou sobre 

quem colocaria o guizo no pescoço do gato. Quais foram as atitudes dos 

demais ratos após essa pergunta? Você concorda com essas atitudes? 

Comente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02- Proposta de intervenção da 2° sessão de leitura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Data: 21de março de 3028 

Texto: “O burro juiz”  

 

Objetivos: 

·24 Estimular a argumentação escrita a partir da fábula “O burro juiz”; 

·25 Refletir sobre a moral da fábula. 

  

Conteúdos: 

·26 Fábulas; 

·27 Linguagem; 

·28 Argumentação escrita; 

·29 Comentário. 

 

Procedimentos: 

·30 Pré- leitura 

·31 No primeiro momento terá o pré-ensino com o significado das palavras;  

·32 Motivar as crianças a escutarem a fábula; 

·33 Estimular a criarem hipóteses acerca da fábula que será lida. 

 

Perguntas: 

·34 O que vocês entendem por burro? 

·35 Vocês já viram um burro? 

·36 Sobre o que se trata essa fábula quem tem como personagem principal um 

burro? 

·37 Será que um animal burro tem as mesmas características de adjetivar alguém 

de burro? 

·38 E um juiz? 

·39 Você sabe qual é a profissão de um juiz? 

·40 O que você espera dessa fábula? 
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·41 Leitura 

·42 A leitura será realizada pela pesquisadora que também é mediadora da aula 

em voz alta, os discentes acompanharão a leitura em suas carteiras, cada um 

com sua cópia em mãos do texto. 

 

·43 Pós- leitura 

·44 A pós leitura será realizada em dois momentos, o primeiro  será a discussão 

oral partindo de perguntas orais feitas pela mediadora. No segundo momento, 

cada aluno receberá uma folha com uma pergunta motivadora como proposta 

para a escrita do comentário. 

 

Perguntas:  

·45 O que você achou da fábula lida hoje? 

·46 Quem cantava melhor na disputa?  

·47 Por que o burro deu a sentença que a gralha cantava melhor? 

·48 Qual foi a intenção da gralha ao convidar o burro como juiz? 

·49 Quais são as características do burro na fábula? 

·50 Você concorda com a moral da fábula? 

 

·51 Pergunta motivadora para a escrita do comentário:  

 

“Quem burro nasce, togado ou não, burro morre”. Qual é a sua opinião sobre 

essa moral? Você concorda? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03- Proposta de intervenção da 3° sessão de leitura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Data: 09 de abril de 2018 

Texto: “O reformador do mundo”  

 

Objetivos: 

·52 Refletir sobre contexto social em que as crianças se encontram a partir da 

leitura da fábula “O reformador do mundo”; 

·53 Dialogar sobre as possíveis transformações/reformas que podemos realizar; 

·54 Estimular a escrita de comentários, com produção de diversos tipos de 

argumentos. 

 

Conteúdos: 

·55 Fábulas; 

·56 Linguagem; 

·57 Argumentação escrita; 

·58 Comentário. 

 

Procedimentos: 

·59 Pré- leitura 

·60 No primeiro momento terá o pré-ensino com o significado das palavras;  

·61 Motivar as crianças a escutarem a fábula; 

·62 Estimular a criarem hipóteses acerca da fábula que será lida. 

 

Perguntas: 

·63 O que seria um reformador? 

·64 Você já viu/fez uma reforma? 

·65 Quem será o reformador? 

 

·66 Leitura 
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·67 A leitura será realizada pela pesquisadora que também é mediadora da aula 

em voz alta, os discentes acompanharão a leitura em suas carteiras, cada um 

com sua cópia em mãos do texto. 

 

·68 Pós- leitura 

·69 A pós leitura será realizada em dois momentos, o primeiro  será a discussão 

oral partindo de perguntas orais feitas pela mediadora. No segundo momento, 

cada aluno receberá uma folha com uma pergunta motivadora como proposta 

para a escrita do comentário. 

 

Perguntas:  

·70 Américo Pisca-pisca gostaria de reformar o quê? 

·71 Você concorda com a reforma proposta por ele? Por quê? 

·72 O que aconteceu? Ele realizou a reforma? 

·73 Vocês reformariam algo ao redor? 

  

·74 Pergunta motivadora para a escrita do comentário:  

 

Américo Pisca-Pisca queria transformar a natureza no início da fábula, 

após o ocorrido refletiu e percebeu que o mundo não era tão “malfeito” 

assim. Você gostaria de transformar algo no mundo? Por quê? E em caso 

afirmativo, o quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04- Proposta de intervenção da 4° sessão de leitura 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Data: 11 de abril de 2018 

Texto: “O rato da cidade e o rato do campo”  

 

Objetivos: 

·75 Refletir sobre as composições diversas entre os personagens da fábula “O 

rato da cidade e o rato do campo”; 

·76 Dialogar sobre as realidades de quem vive no campo e quem vive na cidade; 

·77 Estimular a escrita de comentários, com produção de diversos tipos de 

argumentos. 

 

Conteúdos: 

·78 Fábulas; 

·79 Linguagem; 

·80 Argumentação escrita; 

·81 Comentário. 

 

Procedimentos: 

·82 Pré- leitura 

·83 No primeiro momento terá o pré-ensino com o significado das palavras;  

·84 Motivar as crianças a escutarem a fábula; 

·85 Estimular a criarem hipóteses acerca da fábula que será lida. 

 

Perguntas: 

·86 Quais hipóteses podem ser criadas a partir do título dessa fábula? 

·87 O que será que deve acontecer entre esses personagens? 

·88 Qual é a diferença entre o campo e a cidade? 

·89 Em qual realidade você vive? 

 

·90 Leitura 
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·91 A leitura será realizada pela pesquisadora que também é mediadora da aula 

em voz alta, os discentes acompanharão a leitura em suas carteiras, cada um 

com sua cópia em mãos do texto. 

 

·92 Pós- leitura 

·93 A pós leitura será realizada em dois momentos, o primeiro  será a discussão 

oral partindo de perguntas orais feitas pela mediadora. No segundo momento, 

cada aluno receberá uma folha com uma pergunta motivadora como proposta 

para a escrita do comentário. 

 

Perguntas:  

·94 O que vocês entenderam dessa fábula? 

·95 Nossas previsões antes da leitura da fábula estavam corretas? 

·96 Onde você gostaria de viver? Por quê? 

 

·97 Pergunta motivadora para a escrita do comentário:  

 

A partir da fábula “O rato da cidade e o rato do campo” e de suas 

experiências pessoais, onde você escolheria viver? No campo ou na 

cidade? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)- 
MODELO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

   

  
Esclarecimentos 

 

 Estamos solicitando aos senhores pais ou responsáveis a autorização para 

que os menores pelos quais são responsáveis participem da pesquisa “Ler, reler, 

comentar e argumentar”, que tem como pesquisadora responsável  a professora 

Francimara Marcolino da Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

       

 Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a argumentação escrita por 

aprendizes do 5º ano do Ensino Fundamental mediante os processos de leitura e 

releitura de fábulas, bem como a produção escrita de comentários. Especificamente, 

busca entender dois elementos: quais movimentos argumentativos são usados pelas 

crianças a partir da leitura de fábulas; e quais tipos de argumentos são usados 

durante a produção de comentários, considerando o destaque evidenciado pela 

pesquisadora para as possibilidades semânticas presentes no texto.  

       

 Um dos motivos que ensejam a produção deste estudo é a crescente 

necessidade de investigar o desenvolvimento da capacidade argumentativa na sua 

forma escrita a partir da leitura literária. As fábulas constituem um gênero textual 

caracterizado pela densidade de significados das palavras e pelas manifestações 

diretamente ligadas à vida cotidiana, razão pela qual o trabalho com fábulas pode 

provocar um desenvolvimento intenso dessa capacidade argumentativa. É mister 

salientar que na pós-leitura haverá oportunidade para os sujeitos sintetizarem e 

organizarem as informações e os significados articulados por meio da leitura, sendo 

um momento de discussão e questionamento em que os aprendizes refletem de 

forma significativa sobre o texto. Sendo assim, este estudo almeja perceber, com a 

presença do mediador, o olhar da criança a fim de propiciar a formação de uma 
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cultura leitora e desenvolver uma capacidade que é fundamental para vida social e 

humana. Para tanto, serão utilizados os protocolos da experiência de leitura por 

andaime (GRAVES e GRAVES, 1995). 

 

Caso você decida autorizar a participação do seu menor (filho, neto, sobrinho 

ou tutelado), ele participará de dez sessões de leitura e discussão de fábulas de 

autoria de Monteiro Lobato, fará também alguns trabalhos com debate oral e com 

comentários em fórum eletrônico por meio de texto escrito, tendo o computador 

como o material principal. Esses recursos metodológicos pretendem compreender os 

sentidos elaborados pelas crianças com relação aos textos lidos e quais serão suas 

respostas, sejam essas emocionais ou racionais dispostas na escrita. A previsão de 

riscos para essa atividade é mínima e em ocorrendo algum imprevisto o atendimento 

será imediato, sendo garantido o ressarcimento de gastos com eventuais 

tratamentos posteriores. 

 

Fica assegurado ao participante o direito de se recusar a responder as 

perguntas que lhes causem constrangimento de qualquer natureza. As sessões de 

leitura serão gravadas em áudio e vídeo para a avaliação das inferências e das 

compreensões sobre a discussão dos textos, sejam as expressas oralmente, sejam 

as reações emocionais e motoras expressas corporalmente durante a leitura das 

fábulas.  

 

O local da pesquisa será a Escola Municipal Pedro Alexandrino da Silva 

(EMPAS), vinculada à Secretária Municipal de Educação- SME, na cidade de 

Goianinha. O tempo utilizado para a pesquisa será distribuído ao longo dos 

encontros semanais em sala de aula. Caso alguma criança se recuse a participar 

das atividades de leitura ela não sofrerá dano algum, porém as atividades de leitura 

se integram aos conteúdos e momentos da aula regular, por isso, os alunos serão 

estimulados a participarem das atividades, uma vez que estas são benéficas para 

sua formação, pois proporcionam novas experiências de leitura, ampliam os 

horizontes de expectativa textual, possibilitam o encontro com textos que aproximam 

a atividade de leitura às temáticas relativas ao tempo da infância, melhorando, 

assim, a compreensão inferencial de textos e formando leitores sensíveis, 

despertados pela reflexão e recepção do texto literário. 
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Durante todo o período da pesquisa, os pais, os responsáveis e até mesmo os 

alunos participantes poderão tirar suas dúvidas ligando para Francimara Marcolino 

da Silva (telefone para conato 084 3218-7414/ 99937- 6652). Os pais ou 

responsáveis têm o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para eles e para o aluno participante.  

 

É importante esclarecer que os dados que os participantes irão nos fornecer 

serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações 

científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificá-los. Não 

haverá em hipótese alguma a divulgação das imagens das crianças, pois estas 

imagens servirão apenas para a análise do pesquisador responsável, cuja pesquisa 

se baseará nos comportamentos expressos durante a leitura de fábulas. Os dados 

orais serão transcritos e serão utilizados apenas as falas ou trechos de falas que 

possam esclarecer dados teóricos ou que sejam relevantes para a pesquisa. Os 

comentários no fórum eletrônico serão divulgados, porém, os nomes dos seus 

autores não serão divulgados. Na menção dos nomes para identificar as falas e os 

trabalhos dos participantes, ao longo do texto, serão utilizados nomes fictícios. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

 

Não serão imputados gasto algum pela participação do aprendiz nessa 

pesquisa, sendo todo ele assumido pelo pesquisador.    

       

Apesar de inexistir risco comprovado, caso o participante sofra algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será indenizado.    

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com a pesquisadora responsável, Francimara Marcolino da Silva.   

 
 

 

Consentimento Livre e Esclarecido (MODELO) 
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Eu, ____________________________________________, representante 

legal do menor ____________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa Ler, reler, comentar e argumentar.  Esta autorização foi 

concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, importância e o 

modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos e 

benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por ter 

compreendido todos os direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu 

representante legal.   Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por 

ele (a) em congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados 

apresentados não possam identificá-lo (a).    

 
 
 
 
Goianinha, ___ de ___________________ de 2018. 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                    
 
 

 

 
 
 
 
 

  ___________________________________________ 

 
        Assinatura do representante legal   
                                                                                                                  Impressão datiloscópia                                                                                                 
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Declaração do Pesquisador Responsável (MODELO) 
 

 
 
Como pesquisador responsável pelo estudo Ler, reler, comentar e argumentar, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo.    

 
 
 
 
 
 
              Goianinha, ___ de ________________________ de 2018.  
 
 
 
 

Assinatura da pesquisadora 

 
 

_______________________________________________ 

Nome da pesquisadora 
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ANEXO 06- AUTORIZAÇÃO DA ESCOLA- MODELO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS- GRADUÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA APESQUISA 

Goianinha/RN, 21 de fevereiro de 2018. 

Sra, Diretora da Escola Municipal Pedro Alexandrino da Silva 

Goianinha- RN 

 Eu, Francimara Marcolino da Silva, aluna regular do Programa de Pós-

graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

matrícula 20161008627, venho solicitar autorização para realizar pesquisa 

nesta escola do ensino e aprendizagem da argumentação escrita a partir da 

leitura/releitura de fábulas, com vistas à obtenção do título de Mestre em 

Educação, sob a orientação da Profª. Drª. Alessandra Cardozo de Freitas. 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

Francimara Marcolino da Silva 

Despacho: 

(   ) Autorizado      (   ) Não autorizado 

_________________________________________ 

Assinatura e Carimbo 

Goianinha/RN, ______ de _________________ de 2018 

 

 


