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Introdução 

 
A língua materna – a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical – não a aprendemos 

nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos que ouvimos e 
reproduzimos durante a comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 

Bakhtin 

 

O valor das narrativas e das histórias para o imaginário infantil é reconhecido 
por educadores que trabalham com essa faixa etária, tanto é que a rotina diária de 
uma creche ou pré-escola, via de regra, é organizada de tal forma a conter dois 
importantes momentos de trabalho com as narrativas: a roda de conversa e a hora 
da história. 

Nesses dois momentos de trabalho, porém, as narrativas têm suas 
especificidades. Na roda de conversa geralmente trabalhamos com o que pode ser 
denominado situações narrativas enquanto que na hora da história trabalhamos 
com narrativas literárias. A situação narrativa é um gênero de discurso primário, 
pois constitui-se em circunstância de comunicação verbal espontânea enquanto que 
a narrativa literária é um gênero de discurso secundário, é uma linguagem que 
representa outra. Compreender tal narrativa é reconhecer nela a passagem de um 
nível para outro, passagem esta presente desde Sherazade até os jogos de vídeo-
games atuais. Trabalhamos assim com um conceito amplo de narrativa que 
envolve: experiência, imaginário e linguagem. 

Este estudo parte de um referencial histórico-cultural do desenvolvimento 
humano, elaborado a partir de idéias de autores como Vygotsky, Wallon e Bakhtin. 
No primeiro capítulo tratarei da importância das narrativas como formas de 
conhecimento e o trabalho com elas no momento da hora da história em creches e 
pré-escolas. O segundo capítulo enfatiza a interdependência da competência 
narrativa das crianças e a qualidade e dinâmica de suas interlocuções. O terceiro 
capítulo levanta alguns elementos sobre o desenvolvimento do discurso narrativo 
na criança pequena e no quarto capítulo analiso um dos momentos privilegiados 
para o trabalho com as narrativas nas creches e escolas de educação infantil: a 
roda de conversa. Procuro investigar como a linguagem se estrutura nas diversas 
práticas discursivas que envolvem as crianças, identificando os interdiscursos 
presentes em um período tão precoce da experiência humana. A conclusão 
apresenta algumas reflexões para a organização do trabalho pedagógico voltado 
aos dois momentos anteriormente destacados: o de roda de conversa e o de hora 
da história. 

Analisar as narrativas infantis, à luz de um referencial inspirado em Bakhtin 
e Vygotsky, pode ampliar o entendimento acerca do desenvolvimento infantil e as 
formas de promovê-lo em instituições que trabalham com crianças pequenas. 
Bakhtin considera a linguagem como interlocução histórica, social e ideológica. Para 
ele, a consciência individual é um fato socioideológico, sendo formada pela 
impregnação do conteúdo semiótico historicamente criado por grupos sociais 
organizados com os quais o indivíduo se relaciona. Tal concepção aponta para a 
importância da qualidade das interações verbais vividas pelas crianças, 
principalmente em instituições educativas, quando se deseja a crescente ampliação 
de sua competência comunicativa e de suas possibilidades discursivas. 



Nossas análises de registros de momentos de rodas de conversa em 
creches é pré-escolas atendendo tanto uma população de classe média quanto de 
baixa renda, nos levaram a considerar como as narrativas e a imaginação da 
criança são constituídas nas diversas práticas discursivas que a envolvem e, como 
muitas vezes não há compreensão pelos educadores do fenômeno das práticas 
orais como algo vivo, sincrético, histórico e circunstancial. 

Foram consideradas como objeto de análise a fala das crianças e as 
intervenções das educadoras nas rodas de conversa, a construção coletiva dos 
enunciados, observando-se também a presença de interdiscursos nas falas das 
crianças pequenas cujas idades variam de 3 a 4 anos. 

Este trabalho tem por objetivo, portanto, elaborar alguns subsídios teóricos 
que dêem ao professor condições para compreender a natureza do pensamento 
infantil e interagir com seus alunos de modo a apoiá-los, aceitando suas respostas 
e oferecendo-lhes uma estrutura discursiva nova que favoreça a elaboração de 
conceitos mais complexos. 

I- A Importância das narrativas e a Hora da História 
Podemos iniciar com uma questão ampla e, para mim, intrigante: Por que 

precisamos das histórias – como nos lembra Roland Barthes – em todos os tempos, 
em todos os lugares, em todas as sociedades? 

“Não há, não há em parte alguma povo algum sem narrativa; todas as 
classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e freqüentemente estas 
narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas diferente, e mesmo 
oposta... a narrativa está aí, como a vida.” (Barthes) 

Tal universalidade da narrativa, segundo Barthes, vem do fato de que não 
atingimos nunca um estado em que o homem estivesse separado da linguagem. Ela 
começa com a própria história da humanidade, idéia também compartilhada pelo 
lingüista Émile Benveniste, de quem Barthes era leitor e grande admirador. 
Benveniste nos esclarece o seu pensamento sobre as relações entre linguagem e 
sociedade, dizendo não haver anterioridade de uma em relação à outra: 

“A linguagem é para o homem um meio, na verdade, o único meio de atingir o outro 
homem, de lhe transmitir e de receber dele uma mensagem. Conseqüentemente, a linguagem exige e 
pressupõe o outro. A partir deste momento, a sociedade é dada com a linguagem. Por sua vez, a 
sociedade só se sustenta pelo uso comum de signos de comunicação. A partir deste momento, a 
linguagem é dada com a sociedade. Assim, cada uma destas duas entidades, linguagem e sociedade, 
implica a outra. Pareceria que se pudesse e mesmo que se devesse estudá-las em conjunto, uma vez 
que em conjunto elas nasceram”. (Benveniste) 

“Bem antes de servir para comunicar, a linguagem serve para viver. Se nós colocamos que à 
falta de linguagem não haveria nem possibilidade de sociedade, nem possibilidade de humanidade, é 
precisamente porque o próprio da linguagem é, antes de tudo, significar”. (Benveniste) 

 

A amplitude desta definição de Benveniste já poderia nos levar a concluir 
pela importância da significação das narrativas, mas o filósofo alemão Walter 
Benjamin, em seu texto “O Narrador”, aborda mais especificamente o valor da 
experiência e dos sentidos que passam de pessoa a pessoa, fonte a que recorreram 
todos os narradores.  

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão – no 
campo, no mar e na cidade, é ela própria, segundo Benjamin, uma forma artesanal 
de comunicação. Ao contrário da informação veiculada pelos meios de comunicação 
de massas e seu pretenso compromisso com o fato e a verdade, a narrativa atringe 
uma amplitude e uma profusão de sentidos que a caracteriza, pois evita as 
explicações. 



Em realidade, as condições de vida afetam as formas de narrar (e por elas 
são afetadas). Durante muitos séculos os camponeses franceses se reuniam à noite 
junto à lareira e, enquanto se ocupavam de algum afazer doméstico, ouviam e 
contavam hstórias, com a intenção de entreter as crianças e transmitir-lhes um 
código de valores morais. Principalmente em comunidades ágrafas ou analfabetas, 
esse é um costume que se mantém por força da necessidade de transmitir à nova 
geração a memória coletiva de seu grupo. 

“A atrofia da experiência, provocada pelas novas formas de sociabilidade criadas na 
modernidade, é um dos temas caros a Walter Benjamin. Segundo ele, a experiência comum, 
compartilhada pelos vários membros de uma sociedade, calcada na memória e que garantiria a 
existência de uma experiência coletiva e de “uma história” dos homens está em plena crise no mundo 
capitalista contemporâneo... Com a atrofia da experiência, e a identidade de cada um que entra em 
crise, é a constituição de cada um como sujeito que se torna problemática, surgindo assim o terreno 
fértil para a alienação a que está sujeito o homem contemporâneo.” (Sandra Maria Sawaya) 

Portanto, com a perda da função memorial da oralidade em uma sociedade 
informatizada e letrada como a nossa, com narrativas veiculadas pela televisão, 
computadores, filmes e livros, devemos cuidar para que uma das mais antigas 
formas de transmissão de saber não perca definitivamente o seu lugar nos tempos 
atuais, para que possamos continuar ouvindo afetivamente a voz viva do contador 
de história (mais próximo dos modos de vida do campo, das pequenas cidades) e 
sua sabedoria, histórias contadas de boca a boca, de cor: que significa “de 
coração”. 

É também muito importante que as crianças tenham acesso às narrativas 
provenientes de diversos e diferentes veículos como os livros, a TV, os filmes, e 
certamente às contadas oralmente pois, como vimos, nada substitui a força da 
transmissão oral – a voz, o olhar e o gesto vivo do contador de histórias, que se 
alegra ou se entristece com o que conta. 

Meu pai, nascido, criado e apaixonado pelas nossas Minas Gerais, 
costumava me contar histórias que eu ouvia quando criança e que traziam os 
traços  culturais enraizados nas tradições daquela região. Eram muitas histórias de 
pavor, de personagens folclóricas, como a Mula sem Cabeça (minha preferida), a 
Mulher de Branco e também “as almas do outro mundo” que reapareciam para 
desenrolar as cordas de fumo do armazém do meu avô ou empilhar o esterco da 
granja de meu tio. Conforme fui adentrando na minha memória (voluntária e 
involuntária) – a mais épica de todas as faculdades, segundo Benjamin – 
desvelaram-se muitas reminiscências dessas histórias e, ao recontá-las, resgatei-as 
por inteiro, lembrando de detalhes importantes, como a entonação grave da voz de 
meu pai, os suspenses, os sons pausados que ele fazia ao reproduzir o badalar do 
sino da igreja, o trote enlouquecido da mula e principalmente do medo que eu 
sentia, porque criança também gosta de sentir medo. 

Na infância, as matrizes afetivas e sociais e o universo imaginário estão em 
processo de construção e freqüentemente concretizam-se no medo do escuro, da 
morte, “das almas de outro mundo”, das bruxas, etc. Esses medos e também a 
admiração por personagens e heróis, são manifestações de identidade cultural, que 
não são individuais, mas expressam um universo coletivo de valores e crenças 
situado espacial e temporalmente. Essas muitas histórias e imagens que ainda hoje 
habitam o meu imaginário foram construídas durante toda a minha infância e dizem 
das minhas raízes, dizem da cultura de Minas, das crenças, costumes e valores do 
povo mineiro, da minha família, do caipira, do mato e principalmente dizem hoje de 
mim. 

As histórias abrem para a criança possibilidades de construir outros 
universos de referência, aos quais só se tem acesso pela linguagem do outro. A 



leitura de histórias é um momento em que a criança pode constituir o não 
diretamente observado, conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de 
valores e costumes de outras populações situadas em outros tempos e lugares que 
não o nosso. Assim, ela conhece melhor a sua própria forma de pensar, o modo de 
ser do grupo ao qual pertence. Para trabalhar o imaginário social de uma 
determinada camada da população na construção de sua história cultural e da 
noção de identidade, é de suma importância que a escola resgate o repertório de 
histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambientes que freqüentam. Elas 
podem ser uma rica fonte de informações sobre as diversas formas culturais de 
lidar com as emoções e com as questões éticas, contribuindo na construção da 
subjetividade e dos vínculos do grupo. Essa perspectiva de trabalho incluiria 
indagações, reflexões e levantamentos das seguintes idéias das crianças: O que são 
as histórias? De onde vêm as histórias? Para que servem as histórias? E os 
personagens? Quem são eles? De onde vêm esses seres? Quais os diferentes tipos 
de histórias que conhecemos? No que elas diferem? ... Com isto, o trabalho com 
histórias adquire uma outra dimensão, muito significativa, quando conversamos 
com as crianças não só sobre os conteúdos das mesmas, mas tomando-as como 
um conjunto de saberes e formas culturais historicamente construídas cuja 
apropriação se considera essencial para seu desenvolvimento e socialização. 

O trabalho com as narrativas literárias em creches e pré-escolas geralmente 
ocorre na Hora da História quando as crianças também contam a história à sua 
maneira ou recontam uma história tantas vezes lida, que já sabem de cor. Cabe ao 
professor fazer perguntas sobre ela e, nessa atividade de construção conjunta, 
trabalhar com os sentidos que foram construídos, com a análise dos padrões de 
comportamento e relacionamento presentes na história e com a noção de 
identidade que a criança vai estabelecendo pela identificação que faz entre sua vida 
e a história. 

Caso o professor se anime com essa idéia e a inclua como mais um dos 
objetivos para o seu trabalho com as crianças, seria importante, então, elaborar um 
projeto para nortear sua prática, escolhendo dentre o maravilhoso mundo da 
literatura os autores que mais gosta, o tipo de histórias que quer contar. Depois da 
escolha feita, o professor deve ter um contato prévio com os livros que serão lidos 
ou com as histórias que serão narradas para as crianças e nessa leitura prévia, ficar 
atento para o que lhe encanta, o que para ele brilha, a que atribui sentido, indo 
assim fertilizado para o encontro com as crianças e para a construção conjunta de 
sentidos com seu grupo. Professores que assim têm procedido avaliam esse 
procedimento como algo valioso para sua prática em sala de aula. 

Contar histórias pode ser algo mais que uma mera diversão ou passatempo. 
As histórias nos ensinam a viver, pois tratam dos dilemas, perigos e destinos 
eternos das histórias do mundo. Por isso é preciso fazer da aventura da linguagem 
um ritual, um ato de magia. 

“...Não é apenas para comprar e vender que se vem a Eufêmia, mas também porque à noite, 
ao redor das fogueiras em torno do mercado, sentados em sacos ou em barris ou deitados em montes 
de tapetes, para cada palavra que se diz como “lobo”, “irmã”, “tesouro escondido”, “batalha”, “sarna”, 
“amantes” – os outros contam uma história de lobos, irmãs de tesouros, de sarna, de amantes, de 
batalhas. E sabem que na longa viagem de retorno, quando, para permanecerem acordados 
bambaleando no camelo ou no funco, puserem-se a pensar nas próprias recordações, o lobo terá se 
transformado num outro lobo, a irmã numa irmã diferente, a batalha em outras batalhas, ao retornar 
de Eufêmia, a cidade em que se troca de memória em todos os solstícios e equinócios.” (Ìtalo Calvino) 

 

II – Linguagem, narrativas e interação social 



Segundo Vygotsky, a aquisição da fala é uma conquista fundamental para a 
criança pequena e transforma significativamente a sua relação com seu meio físico 
e social, pois significa um grande salto qualitativo no sentido de novas construções 
de ferramentes semióticas para o seu desenvolvimento. Em função disso, Vygotsky 
identifica aí um momento de integração em outro nível do que já havia sido 
conquistado até então, abrindo enormes possibilidades para o desenvolvimento da 
criança. 

A criança, ao se relacionar com o outro, mesmo que só corporalmente a 
princípio, oferece a oportunidade de ser interpretada, de ter essa relação 
significada de modo a ir se constituindo, gradativamente, em um sujeito que 
também construirá significados pela linguagem. Assim como Bakhtin, de uma 
perspectiva baseada nos trabalhos de Vygotsky, a apropriação da narrativa pela 
criança pequena é um processo que, como outros, se faz a partir da interação com 
parceiros privilegiados de um determinado meio. Quando ela começa a narrar, 
inaugura uma etapa importante em sua relação com a linguagem. 

É o momento em que ela não depende mais das interferências e 
interpretações de uma terceira pessoa que fala por ela, em que a progressão de 
seu discurso adquire novas possibilidades de interpretar o que para ela foi dito e de 
lançar o seu dizer ao seu interlocutor. Vygotsky coloca esta questão quando propõe 
que no desenvolvimento da fala há um estágio pré-intelectual e no do pensamento 
um pré-lingüìstico e que, mais ou menos por volta dos 24 meses, as curvas de 
evolução do pensamento e da fala encontram-se, tornando-se o pensamento verbal 
e a fala racional. Esse autor relaciona a interação social ao desenvolvimento da 
linguagem, vendo-os como processos interdependentes. 

O desenvolvimento da narrativa se dá pela ação solidária de três fatores: a 
interação da criança com o mundo físico, com o mundo social ou com o outro que o 
representa, e com objetos lingüísticos, isto é, com enunciados efetivamente 
produzidos (se imaginarmos uma situação hipotética na qual a criança só tivesse 
contato com a linguagem oral através de um rádio, por exemplo, certamente ela 
não desenvolveria sua narrativa, tal qual a entendemos). 

Na perspectiva da formação social da consciência pelo indivíduo, o 
pensamento vai sendo produzido graças às várias oportunidades que cada indivíduo 
tem para participar de diálogos com outras pessoas. Tais diálogos sociais 
caracterizam-se por envolver uma interação dos parceiros que tentam coordenar 
suas idéias, argumentos e significações. “O desenvolvimento do pensamento é 
determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento 
e pela experiência sócio-cultural da criança” diz Vygotsky. Portanto, se a criança 
não tiver oportunidades para interagir, dialogar, confrontar pontos de vista, ela não 
estará suficientemente preparada para exercer seu pensamento e sua expressão. 

No seu início, a narrativa da criança é uma construção conjunta com seu 
interlocutor adulto. Mais do que isto, é a interpretação do adulto que torna o 
enunciado da criança parte de uma narrativa. Em circunstâncias particulares de 
interação em grupo, principalmente na presença de um interlocutor interessado, as 
crianças pequenas são capazes de construir narrativas longas e complexas. A 
relação falante/ouvinte, mesmo entre adultos, é muito importante e pode interferir 
na atitude e no ânimo do falante com relação à narrativa e suas intenções. É ainda 
Bakhtin que critica a lingüística toda vez que essa coloca as coisas em termos de 
“ouvinte” e “receptor”, pois considera uma imagem totalmente distorcida do que, 
para ele, constitui o papel do interlocutor – que não é um elemento passivo na 
constituição do significado: 

 



“O ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um discurso adota 
simultaneamente, para com este discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda 
(total ou parcialmente), completa, adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte 
está em elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão desde o início do 
discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo locutor. A compreensão de uma fala viva, 
de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau 
dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de 
outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se o locutor” (Bakhtin) 

Com este esclarecimento, o autor torna evidente o processo de construção 
conjunta que ocorre na dinâmica da comunicação oral e a decorrente necessidade 
de se investigar mais sobre o desenvolvimento da narrativa infantil levando-se em 
conta a experiência discursiva da criança e a qualidade de suas interações verbais. 

 

III – Alguns elementos sobre as características do discurso 
narrativo da criança 
O RELATO, O CASO E A HISTÓRIA 

Maria Cecília Perroni, em seu livro “O Desenvolvimento do Discurso 
Narrativo”, a partir de seus estudos e pesquisas sobre o tema, distingue três tipos 
de narrativas diferentes dos enunciados das crianças pequenas: o relato, a história 
e o caso. 

Contar uma história é um dos muitos usos da Língua em nossa cultura, 
atividade a que se associam certas convenções: começar com uma frase 
consagrada para começar a contar, como “Era uma vez...”, terminar com um fecho 
formal como “Fim”, “Felizes para sempre”, uso consistente do tempo passado, 
definição de personagens, presença do narrador, etc. A criança, em contato com as 
histórias como narradora ou como ouvinte, vai reconhecendo que a ficção e não o 
fato é uma característica das histórias, podendo, assim, explorar mundos possíveis 
e construí-los, inventar a realidade e entendê-la. 

Já nos relatos há o compromisso, desta vez não com enredo fixo, mas com 
uma “verdade” – a criança começa a narrar suas experiêncis vividas como passeios, 
viagens, comemorações ou outros acontecimentos que de alguma forma possam 
ser mencionados como coisas não habituais. 

 

Exemplo de um relato: 
“Um dia eu tava colocando a lancheira... que eu cheguei, aí desci da perua e fui lá colocar a 
lancheira, de repente eu atropecei, bati o braço e chorei, aí passou Gelol, aí ligaram pra 
minha mãe... aí depois a minha mãe veio pra cá, aí depois... muitos anos depois, aí ela me 
levou no médico e sarou.” (Pedro Henrique – 5 anos) 

	  
Este relato oral nos permite analisar algumas características que, segundo 

Wallon, são muito peculiares à linguagem infantil. Podemos dizer que é, de início, 
um relato enumerativo – a criança reuniu uma série de situações segundo sua 
sucessão que, na verdade, são meras justaposições. Não há proporcionalidade 
entre ação e resultado; basta-lhe o encadeamento de uma circunstância com a que 
lhe sucede. “A palavra ainda está absorvida na coisa, sendo a enunciação um eco 
que se acrescenta ao ato, ou à percepção ou imagem dele”  (Heloysa Dantas). Isto 
fica evidenciado pelo ritmo e modulação das frases que desempenham um papel 
importante na seqüência evocada. A própria relação de tempo entre os fatos 
relatados mostra uma indeterminação comum nessa idade e que é solucionada pela 



criança através de marcadores que têm simplesmente um sentido de passagens, de 
sucessões (“Um dia”, “de repente”, “muitos anos depois”) e revelam um 
interdiscurso, por exemplo, com as histórias e contos de fadas, não deixando de 
estar presente nem o famoso final feliz (“... e sarou.”). 

O terceiro tipo de narrativa é aquele que se encontra a meio caminho entre 
as histórias e os relatos. São os casos, a mais livre atividade de criação do 
narrador. A criança, quando conta um caso, não tem compromisso nem com um 
enredo fixo nem com uma “verdade”. O específico do caso é o não compromisso 
com o real ocorrido e também a criação de uma realidade fictícia através da 
narrativa. Os casos são um exemplo de “combinação livre” em nível do discurso, 
não raro de assombração, comum em determinadas culturas e reconhecidos como 
os “causos”. A semelhança entre esses e os casos das crianças está na liberdade de 
criação – são narrativas em que não se pode prever enredos ou desfechos e nelas 
até o ‘non sense’ tem lugar. 

Porém, quando a criança começa a contar o que de início parece um relato 
mas na verdade é um caso, isto é, fatos que imagina ter vivido, é comum o adulto 
– tanto pais quanto professores – desconsertar-lhe com expressões do tipo: “não 
acredito”, “não é possível”, “é mentira”, desconhecendo que, no discurso lúdico, 
temos o uso da linguagem por prazer, o prazer de inventar. Aprender que em 
determinadas circunstâncias pode-se inventar à vontade, tem um valor 
considerável na constituição da criança como sujeito da enunciação. 

Exemplo de um caso: 
“Tudo começou quando meu irmão estava tomando banho sem cortina. Ele deu a descarga 
três vezes, sem querer, pulou três vezes, falou um palavrão três vezes e olhou para o 
espelho. Aí aparece uma bruxa com uma faca na mão falando: ‘- Sai desse banheiro agora, 
senão eu te mato’. Aí meu irmão saiu do banheiro sem toalha.” Gustavo – 5 anos 

A partir das contribuições de Bakhtin, partimos do pressuposto de que todo 
discurso é sempre interdiscurso, isto é, os sentidos são atravessados e constituídos 
por outras vozes discursivas, vozes sociais que são manifestações coletivas que 
marcam determinadas tendências. Isso nos dá elementos para análise pois 
possibilita-nos identificar a presença de, pelo menos, três interdiscursos neste caso 
criado por Gustavo. O primeiro interdiscurso se faz presente através da utilização 
das fórmulas mágicas características do discurso dos “causos” populares que, como 
já dissemos, haviam sido trabalhados com a classe. O uso do número três 
reiteradas vezes (deu a descarga três vezes, pulou três vezes, falou palavrão três 
vezes) é próprio das superstições, assim como a mistura de experiência pessoal 
com história fantástica, relatada de forma a convencer e ao mesmo tempo levantar 
a desconfiança do interlocutor quanto à veracidade dos fatos. Há também um 
segundo interdiscurso, desta vez com as histórias e contos de fadas, pois a 
personagem/vilã é uma bruxa que aparece no espelho, num possível interdiscurso 
com a história da Branca de Neve e os Sete Anões, certamente conhecida pela 
criança. E, finalmente, temos um terceiro interdiscurso com o discurso do 
cotidiano: a voz da mãe “Sai desse banheiro agora!”. Neste caso, os causos 
populares, as superstições, os contos de fadas, as relações mãe-filho fazem parte 
de um universo possível de enunciados que tecem e produzem sentidos na medida 
em que são postos em funcionamento e se congelam nesse processo discursivo, ou 
dizendo de outra forma, numa fala onde outras vozes também falam. 

 

IV – As Rodas de Conversa 
 



“A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo: o pensamento nasce através 
das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não 
expresso por palavras permanece uma sombra.” (Vygotsky) 

A roda de conversa parece um momento simples e informal mas, em se 
tratando de crianças pequenas, torna-se uma atividade fundamental que, como 
qualquer outra num trabalho pedagógico com intencionalidade educativa, requer 
planejamento e reflexão constante. Não pode ser realizada simplesmente de forma 
intuitiva e descompromissada, sob o risco de fazermos desse momento um ato 
mecânico, só para cumprir a rotina, sem maiores significados para as crianças. 

As rodas de conversa que tive a oportunidade de presenciar em creches e 
pré-escolas permitiram-me encontrar algumas modalidades de relação adulto-
crianças e formas de encaminhamentos que poderiam assim ser agrupadas: “o 
monólogo”, “o coro”, o “revezamento”, “a lição de moral”, “não há roda de 
conversa” e “as crianças têm a palavra” que passarei a discutir1: 

- “O Monólogo” – Uma prática muito encontrada em rodas de conversa com 
crianças pequenas é aquela onde a professora “conversa” com a classe como um 
todo, e na grande maioria das vezes faz perguntas que ela mesma responde. 

- “O Coro” – Quando a professora pergunta algo para a classe, já indica com a 
entonação de sua voz se a resposta deve ser afirmativa ou negativa. Quando as 
crianças respondem o oposto do que a professora quer, ela repete a pergunta 
indicando sua reprovação à resposta errada. Tudo isso ocorre em coro. 2 
Poderíamos nos perguntar: Em que práticas sociais reais que envolvem a interação 
verbal isso ocorre? Estaria claro para as professoras a utilização dessa prática que 
estimula respostas de vozes anônimas? 

- “O Revezamento” – A professora encaminha a conversa para um único tópico de 
tal forma que cada criança tem a sua vez e a sua hora de falar. Ex.: “Quem tem 
uma novidade? Quem foi viajar? Ela interrompe e corta a fala da criança que “fuja” 
do tópico em questão. 

Quando a educadora tenta encaminhar a conversa para um único tópico e de 
uma forma que julga lógica e coerente, as idéias sincréticas e imaginativas das 
crianças resistem e facilmente identificamos quando isso ocorre: as crianças ficam 
impacientes e irrequietas com  obrigação de esperar todos os colegas falarem, a 
educadora toda hora interfere pedindo silêncio ou a atenção para o que o colega 
está dizendo, e que parece não interessar nem um pouco àquele que está 
bagunçando. Em resumo, fica uma situação aborrecida e cansativa quando 
conversar é tão gostoso... Na verdade esta que acabamos de descrever é uma 
prática que pode ser considerada anti-linguagem porque constituída de enunciados 
estereotipados e uniformizados. 

De fato, é o que muitas vezes ocorre nas rodas de conversas a professora 
iniciar perguntando quem tem “novidade” para contar ou, após um fim de semana, 
feriado ou férias, quem foi viajar. A iniciativa da professora e sua intenção de 
facilitar o diálogo, muitas vezes acaba aprisionando as crianças em um tema único 
pois cria para elas a expectativa de que é sobre aquilo que se tem que falar. E aí 
acontece o revezamento das falas das crianças tomando posição frente à enquete: 
“- Eu não fui viajar” ou “Eu não tenho novidade”, deixando a conversa cair no vazio 
ou ser preenchida por aqueles poucos que já descobriram o prazer de se 
                                                             
1 Depois de acompanhar várias rodas de conversas realizadas com crianças pequenas em 
creches e pré-escolas, foi possível encontrar essas modalidades, porém estou em fase de 
coleta de mais dados para um maior aprofundamento do tema. 
2 Esta prática também foi observada por Nadir Nuncs e analisada em sua tese “Pré-Escola: 
Tempo de Espera” 



expressarem, e encontram maior facilidade para isso. Contudo, por vezes também 
é uma prática muito comum a professora interromper a criança enquanto ela está 
falando ou negar suas percepções e comentários alegando que os mesmos “não 
têm nada a ver” com o assunto que está sendo tratado, tal como com crianças de 3 
a 4 anos no seguinte diálogo: 
 
Criança 1 – Eu tenho um cachorro. 
Criança 2 – Eu tenho uma gata, o nome dela é Mimi. 
Professora (para criança 3) – E você, tem um animal na sua casa? 
Criança 3 – Na fazenda tem. 
Criança 4 – Sabe, o meu pai foi viajar. 
Professora: Mas nós não estamos falando de viagem agora, fulano. Nós estamos 
falando de animais. Depois você fala da viagem do seu pai, tá? 

Talvez a professora tenha perdido uma oportunidade de estender a conversa 
e aproveitar um tópico iniciado por uma criança. Quem disse que, ao lembrar-se da 
viagem de seu pai, a criança, na verdade, não estava justamente associando-a a 
algum fato relacionado ao tema da conversa: animais/fazenda? Este tipo de 
associação é muito comum na mente infantil, que ainda não tem condições de 
explicar, em nível de sua verbalização, o porquê de ter relacionado um assunto ao 
outro no percurso de seu pensamento. O que acontece, geralmente, é que com 
essa interferência da professora, a criança fica confusa e não continua o assunto. 

Um professor atento seria aquele que pergunta para a criança se não 
entendeu o que ela disse, que encoraja a criança a dizer o que ela realmente 
pensa, que propõe, que deixa espaço e tempo para a criança coordenar pontos de 
vista diferentes (mesmo que inesperados), que a espera relacionar os novos 
conhecimentos com suas vivências e conhecimentos anteriores. Essas atitudes são 
importantes, principalmente se estamos tratando com crianças pequenas, donas de 
um pensamento sincrético com forte presença de conexões subjetivas, plenas de 
significado e sentido. 

Se o professor tem como objetivo trabalhar com o desenvolvimento da 
linguagem oral na criança e quer de fato efetivá-lo, precisará ter claro para ele 
mesmo o que entende por linguagem. 

Para Bakhtin, a linguagem só pode ser definida na interação. A linguagem é 
vista como interlocução, como acontecimento, ou seja, é viva porque é o encontro 
entre dois sujeitos históricos construindo o discurso no aqui e agora. Para que 
realmente haja comunicação, isto é, um processo em que as pessoas envolvidas 
tentam criar significados partilhados. Cada um tem uma história e fala de um lugar 
determinado, nesse sentido, saber quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que 
pensa, porque está dizendo isso, tudo passa a ter uma importância, principalmente 
quando se trata de crianças pequenas que precisam exatamente de experiências 
que lhe permitam diferenciar-se dos outros e não ser sempre tratada no conjunto 
do grupo. 

“Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância muito grande. Na 
realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de 
alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro” (Bakhtin) 

- “A Lição de Moral” – Muitas vezes, podemos observar que os diálogos criados 
em rodas de conversa nas salas de creches e escolas de educação infantil orientam-
se mais para disciplinar o grupo, instruí-lo sobre o que fazer, do que para comentar 
significados pessoais construídos pelas crianças. As falas e temas tratados muitas 
vezes têm como objetivo passar valores morais ou dar conselhos. Por exemplo, 
quando se fala de animais é para alertar as crianças sobre os cuidados que 



devemos ter com os cães uma vez que podem ser bravos e morder, ou quando se 
fala das plantas o alerta para que cuidem bem delas e não arranquem as flores, 
etc. 

- “Não há roda de conversa” – Porque, do ponto de vista da educadora, as 
crianças ainda não sabem conversar. A roda de conversa que passo a descrever 
ocorreu em uma creche pública na qual faço trabalho de supervisão. Esta 
educadora não fazia rodas de conversa com suas crianças, por julgar que elas não 
sabiam conversar. Mas afinal, as crianças pequenas sabem ou não conversar? O 
que passo a descrever é, ou não é, conversa? A roda teve a duração de 20 minutos 
e iniciou-se com a seguinte pergunta da educadora: 
 
Educadora: “- Quem quer contar alguma coisa?” 
Juliana: “ - Minha mãe vai comprar um gatinho pra mim!” 
Welington: “Oh! Tia... minha mãe não consegue dormir porque tem um cachorro 
que late e ela fica com medo.” 
Luana: “- Eu durmo no berço.” 
Juliana: “A mãe da Gláucea teve um bebê.” 
Gláucea: “-Ele dorme de chupetinha. Ele tem duas chupetinhas.” 
Welington: “-Saaabe... o DEIC pegou o meu tio e levou pra cadeia, pegou ele e 
zuuumm (gesto) pôs no carro.” 
Naiara: “-Regiina... eu tenho uma calcinha da Mônica.” 
Juliana: “Eu vou no Parque da Mônica” 
Educadora: “- Pergunta pra Ingrid se ela tem um bichinho na casa dela” (para 
Juliana) 
Gláucea: “-Meu tio jogou a porta no rio, tava quebrada.” 
Danilo: “-A porta do carro do meu pai nunca quebrou.” 
Educadora: “-Pergunta pro Isaque se o pai dele tem carro” (para Danilo) 
Danilo: “-Tem?” 
Isaque: “-Não”. 
Welington: Eu fiu de carro com meu tio na casa da Mariana.” 
Juliana: “-Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã foi na praia.” 
Educadora: “-Que legal!” 
Danilo: “-Ontem, minha mãe foi pra praia e tinha um peixe e eu tinha uma 
caçamba e eu fui lá e enchi de areia.” 
Educadora: “-Quem já foi para a praia?” 
Várias crianças: -“Eu”, “Eu”, “Eu”... 
Welington: “-Eu fui na Praia Grande” 
Educadora: “-É bonita a Praia Grande?” 
Welingon: “-É, é grande a praia. Eu fiquei com medo e daí eu fui pra praia pequena 
e aí eu fui na água e não fiquei com medo. A água é salgada.” 
Educadora: “-A água do mar é salgada?” 
Várias crianças: “É”, “É”, “É”!!! 

 

A conversa manteve-se por mais alguns tópicos e depois as crianças foram 
tomar lanche. No momento da supervisão foi possível analisar, conjuntamente com 
a educadora, muitas das características da narrativa infantil a partir do registro 
dessa roda de conversa, que para isso se prestou como uma luva. A educadora – 
como principal interlocutora da criança – tem um papel primordial no 
encaminhamento de uma roda de conversa, principalmente com crianças pequenas, 
e poderia participar muito mais e ajudar as crianças a ampliarem suas idéias e 
organizarem melhor suas verbalizações, se conhecesse mais sobre o 
desenvolvimento infantil. Uma análise do ocorrido tornou observável de que forma 



as crianças constróem suas verbalizações a partir dos enunciados dos colegas, 
embora com ligações subjetivas, analógicas e sempre ligadas a uma situação vivida 
ou imaginada. Wallon chamou tal fenômeno de “viscosidade”, ou seja, retorno da 
palavra recentemente pronunciada a propósito de outros termos. Essa 
manifestação de inércia, na qual a vocalização prevalece sobre a ideação, pode 
tornar incompreensíveis certas falas infantis quando desligadas de sua seqüência. 
Por isso, à primeira vista pareceu à educadora que cada uma das crianças falava de 
uma coisa que não tinha nada a ver com o que as outras crianças tinham falado. 
Como não consideramos que isso de fato houvesse ocorrido, busquei levantar com 
a educadora as prováveis conexões e alternâncias de temas surgidos em função de 
mudanças nos antecedentes: do gato para o cachorro, do dormir para o berço, do 
berço para o nenê que nasceu, do nenê para a chupeta, até desembocar no assunto 
do tio, do carro, do passeio e finalmente da praia. 

De acordo com Wallon, pensamento sincrético é o da criança no estádio 
denominado por ele de personalista (3 a 6 anos), momento do desenvolvimento 
infantil que apresenta uma orientação centrípeta, subjetiva e com preponderância 
das atividades pessoais de construção do eu. Nos momentos em que está em 
primeiro plano uma edificação mais íntima, ocorre um predomínio das relações 
interpessoais e, conseqüentemente, da vida afetiva. Nesta fase a criança ainda não 
pode delimitar suficientemente a sua própria personalidade, nem apropriar-se das 
categorias usuais através das quais distribuímos os dados e os vários aspectos da 
experiência. Em função disso, seu pensamento é regido mais pelas leis afetivas que 
pelas leis da lógica. 

Alguns outros parâmetros de análise nos são fornecidos por Bakhtin. 
Segundo ele, os enunciados refletem sempre as condições onde foram gerados, a 
finalidade da esfera da comunicação e o conteúdo temático. A época, o meio social, 
as relações familiares, a relação que se tem com a infância, geram enunciados que 
servem de norma, que dão o tom, pois o enunciado tem uma história social e não é 
um elo isolado na cadeia das outras comunicações verbais. Nesse sentido, é 
possível supor o contexto dessa roda de conversa: a natureza das verbalizações 
indica de quem são as falas: são crianças pequenas, por volta de três anos, de uma 
classe social de baixa renda por referência à localidade de suas moradias, próxima 
de um rio (na verdade de um córrego que passa dentro da favela) e também em 
função do episódio do tio preso pelo DEIC de forma abrupta, como foi descrita por 
uma das crianças. Também o tipo de interlocução e encaminhamento da educadora 
da creche nos dizem de suas concepções sobre as possibilidades das crianças e o 
grau de interesse demonstrado ou não pelas coisas que as crianças têm para 
contar. 

Na discussão posterior com a educadora perguntei porque incentivava tanto 
que uma criança fizesse pergunta para a outra. Observei ainda que sua participação 
era também apenas em termos de perguntas. A educadora disse que seu objetivo 
era desenvolver nas crianças a prática de perguntar. Discuti com ela se de fato 
seria necessário criar situações artificiais para ensinar crianças, que já se 
comunicam em suas interações cotidianas, a fazerem perguntas, mesmo quando 
não estão genuinamente interessadas nas respostas, como foi o caso. 

-“As Crianças têm a Palavra” – Infelizmente a modalidade mais incomum é 
aquela em que ocorre a interlocução envolvendo adulto-criança e criança-criança. 

Para uma melhor comprensão das condições sociais que dão suporte à construção 
da imaginação e do discurso da criança, passamos a apresentar uma análise de 
uma roda de conversa de crianças de 3 e 4 anos, a partir de uma perspectiva 
Bakhtiniana de interdiscurso e de polifonia, relacionando-a ao trabalho pedagógico 
voltado, nesse caso, para a formação de conceitos. Vygotsky, ao enfatizar que a 



criança pequena tem condições para elaborar “equivalentes funcionais de 
conceitos”, confere às interações que se processam na infância uma importância 
fundamental. Este autor nos chama a atenção para a condição da criança enquanto 
sujeito de seu processo e para a sua capacidade de abstração, ainda que sincrética 
(às vezes até mesmo poética), subjetiva e emergencial, a ponto de algumas vezes 
o professor considerar que são verbalizações inverossímeis, porque se pauta em 
um plano estritamente lógico-racional. 

Todavia a emoção e a imaginação também estão estreitamente ligadas às 
construções de significados e de conhecimentos. Vygotsky, em seu artigo intitulado 
“Imagination and Creativity in Childhood” coloca que a imaginação criativa também 
é aprendida e que toda atividade criativa da imaginação depende em primeiro lugar 
de uma rica e variada experiência prévia. Quanto mais rica for a experiência 
pessoal da criança, mais material sua imaginação terá à disposição. Como vimos na 
análise da roda de conversa, o que a criança vê e ouve é o material a partir da qual 
ela irá construir suas fantasias. 

Desta forma, o papel do educador – que passa até oito horas por dia com a 
criança – é de fundamental importância pois a ele caberá estimular a verbalização 
das crianças pequenas compreendendo seu modo sincrético de pensar e de se 
expressar, nesse momento inicial de formação de conceitos, pois o significado das 
palavras evolui, enriquece-se, amplia-se ao longo do desenvolvimento e da 
aprendizagem da criança. Ela dá seu primeiro passo para a formação de conceitos 
quando agrupa algumas carcterísticas do objeto numa agregação desorganizada, 
como uma colagem, misturando os mais diferentes elementos por força de suas 
impressões e vivências pessoais e afetivas. 

A roda de conversa que será agora apresentada aconteceu em uma classe de 
Jardim I, em uma escola de educação infantil na cidade de São Paulo. As crianças 
têm de 3 a 4 anos e vêm de famílias de classe média ou média alta. As crianças do 
Jardim I permanecem por quatro horas diárias com uma professora e uma auxiliar, 
que registrou a atividade. Os participantes estavam sentados em círculo, no chão 
da sala, conversando sobre um assunto vinculado ao “Dia das Mães, mais 
especificamente sobre o nascimento dos bebês. Havia sido pedido para as mães 
algumas fotos do período de gestação, bem como histórias daquela época. 

Com o objetivo de facilitar a análise, o evento foi dividido em 3 episódios ou 
seqüências a partir de um centro temático, que foi assim identificado no transcorrer 
do diálogo: 

1. O que os bebês fazem na barriga da mãe? 
2. Como o bebê sai da barriga da mãe: sujo de sangue ou de banho 

tomado? 
3. Como o bebê consegue sair da barriga da mãe? 

REGISTRO DA RODA DE CONVERSA: 
 
1. O que os bebês fazem na barriga da mãe? 
Professora: “- O que os bebês fazem na barriga da mãe? 
Caio: “- Eles ficam chutando.” 
Professora: “-Por que os bebês chutam? 
Samantha: “- Eles querem nascer logo” 
Caio: “-Eles ficam chutando porque quer sair” 
Victor: “-É mentira. Eles ficam nadando como na piscina.” 
Neil: “-Não! Não! Não é nada disso. Na barriga da mãe não dá para nadar porque a 
costela é pequena, daí a gente bate a cabeça na costela” 



Professora: “-O que você fazia na barriga da sua mãe?” 
Neil: “-A gente toma banho, eu tomei banho dentro da água que tem na barriga da 
minha mãe” 
Victor: “-Eu ficava assoprando”. 
Maria Eugênia: “-Eu também. A minha mãe também ficava com uma coceguinha” 
Victor: “-Eu bebia água e nadava” 
Samantha: “-Os bebês ficam dançando na barriga das mães”. 
Pedro: “-Eu ficava mordendo... Eu ficava quietinho.” 
Gabriela: “-Eu também ficava quieta.” 
 
2. Como o bebê sai da barriga da mãe: sujo de sangue ou de banho tomado? 
Professora: “-Era gostoso ou ruim ficar dentro da barriga da mãe?” 
Daniela: “-Eu gostei.” 
Victor: “-Eu não gostei, porque a gente não respirava.” 
Professora: “-E não morre?” 
Victor: “- Não morre porque tinha oxigênio. Eu bebia água, um pouquinho por dia 
para não alagar” 
Philipe: “-Sil, Silvaanaa! Sabe, quando eu saí da barriga da minha mãe, o nenê fica 
sujo de sangue.” 
Professora: “-Ué! O Neil falou que fica tomando banho, não tinha que sair limpinho? 
Neil: “-É mentira do Philipe! Não sai de sangue não, lá a gente toma banho só de 
água.” 
Samantha: “Sai sim, porque a barriga da mãe tem sangue” 
Victor: “-É mentira, tem água, eu vi num livro” 
Samantha: “-Quando eu era pequena, com três aninhos... aí tinha uma parede 
perigosa, aí eu ralei o dedo e vi que tinha sanguinho. Tem sangue sim.” 
Philipe: “-Ele sai com sangue, e é o médico que leva para tomar banho, só aí ele 
fica limpinho.” 
Neil: “-A gente toma banho na barriga, com água, aí sai com sangue.” 
Victor: “Na barriga da mãe a água vira sangue” 
 
3. Como o bebê consegue sair da barriga da mãe? 
Neil: “-Tem dois buraquinhos no bumbum, aí a gente sai” 
Samantha: “-Não, eu não saí assim.” 
Neil: “-É mentira dela” 
Samantha: “-Não dá para sair assim, porque a gente sai gordinho” 
Neil: “-Tem dois buracos, um onde põe a semente, aí o outro o nenê sai” 
Samantha: “-Mas o buraquinho...” 
Neil: “-É porque tem dois buraquinhos no bumbum” 
Caio: “-É mentira, é mentira do Neil!” 
Samantha: “-A nossa cabeça, que é gordinha, o buraquinho que é pequeno, não dá 
para sair a cabeça.” 
Neil: “-A cabeça passa sim.” 
Caio: “- É mentira... sai pelo ‘bigo’.” 
Victor: “-No bumbum tem cocô.” 
Neil: “-Tem um buraquinho para o cocô, tem um buraquinho do lado do buraco que 
faz cocô” 
Caio: “-É pelo nariz que passa o bebê.” 
Neil: “-Não é pelo nariz, a cabeça do nenê é grande e não passa pelo nariz” 
Victor: “Sai da barriga.” 
 

Alguns parâmetros para análise nos são fornecidos por Bakhtin, teórico que 
estudou a língua no fluxo da comunicação verbal. Ele dizia que a enunciação é de 



natureza social e que a interação verbal constitui a realidade fundamental da 
língua. Analisou o discurso dentro do discurso, a partir das relações dialógicas 
presentes em seu interior: “A relação dialógica é uma relação (de sentido) que se 
estabelece entre enunciados na comunicação verbal, isto é, dois enunciados, 
confrontados um com o outro, entabulam uma relação específica de sentido”. 
(Bakhtin) Diálogo é a interação que sintetiza dialeticamente vozes em oposição – 
que se cruzam, complementam, concorrem e se contradizem. Discurso para 
Bakhtin é sempre interdiscurso: são as vozes discursivas, as vozes sociais, as 
palavras do outro, presença de discursos coletivos anteriores ao sujeito, que ele 
encontra, participa, mas nunca inicia. 

 Um exemplo de interdiscurso pode ser encontrado já logo no início do 
episódio I, quando a professora inicia o tópico da conversa perguntando o que os 
bebês fazem na barriga da mãe obtendo a seguinte resposta da criança: eles ficam 
chutando. De onde provem esta idéia/informação da criança? Possivelmente do 
discurso do senso comum, presente no discurso da mãe, onde qualquer movimento 
intra-uterino do feto é interpretado como “chute” do bebê. Mesmo depois, na 
discussão subseqüente, o esforço das crianças para imaginarem o bebê num espaço 
desconhecido – o útero materno – pode ter acontecido a partir da apropriação de 
imagens de livros científicos que mostram o feto em meio líquido. O interdiscurso 
com o discurso científico permite às crianças levantarem hipóteses como: nadar 
como na piscina, tomar banho, beber água, etc. 

No segundo episódio, a professora mais uma vez dá a palavra para as 
crianças assumirem o discurso e através de suas participações no diálogo podemos 
ver que ora procura mostrar as contradições nos enunciados das crianças – 
contradições que são o resultado da diversidade não integrada das fontes de 
conhecimento – como que em busca de lógica e coerência: ...”E não morre?”, ora 
instiga a fantasia e a imaginação: “Era gostoso ou ruim ficar dentro da barriga da 
mãe?”, uma vez que sabe do caráter lúdico da fabulação infantil, ainda muito 
misturada com seus desejos e sensações para ser objetiva. O importante é que a 
professora renuncia estrategicamente de sua definição do conceito e contribui para 
que o diálogo se mantenha, procurando, a partir de suas interferências, despertar 
uma atitude responsiva nas crianças para com ele abrir a possibilidade de criação 
de algo novo. O contrário disto seria buscar enunciados uniformizantes, vozes 
institucionais que aparecem na expectativa de respostas previamente determinadas 
para serem categorizadas em termos de certas ou erradas. 

A dinâmica discursiva mostra a construção conjunta, como as crianças desde 
pequenas organizam seus enunciados e algumas vezes mudam de idéia a partir da 
interação com o outro, deixando algumas marcas da co-produção: alternância de 
vozes, participações, negociações e oposições. Isto aparece no segundo episódio, 

na fala de Neil, quando este muda de 
opinião a partir dos argumentos de 
Samantha e Philipe e acaba por 
concluir que a gente toma banho na 
barriga com água e aí sai com 
sangue. O argumento de Samantha, 
tentando convencer os colegas da 
existência de sangue dentro do corpo 
humano, é muito interessante e 
próprio dessa idade. Ela traz um dado 
proveniente de sua experiência 
pessoal direta, carregada de carga 
afetiva de uma situação anterior que 
lhe aconteceu e fala da “parede 

“Quando um rio corta, corta-se de vez 
o discurso-rio de água que ele fazia; 
cortado, a água se quebra em pedaços, 
em poços de água, em água paralítica. 
Em situação de poço, a água equivale 
a uma palavra em situação dicionária: 
isolada, estanque no poço dela mesma,  
e porque assim estanque, estancada; 
e mais: porque assim estancada, muda, 
e muda porque com nenhuma se comunica, 
porque cortou-se a sintaxe desse rio,  
o fio de água por que ele discorreria” 

João Cabral de Melo Neto 



perigosa”. Na verdade, “perigosa” é um adjetivo inusual para uma parede, e, e 
função disto é possível destacar o interdiscurso com o discurso da mãe: “...é 
perigoso, você pode se machucar”. Uma vez que ela se machucou, a parede é 
perigosa. 

A criança apropria-se dos recursos disponíveis em seu ambiente social e 
integra-os criativamente a suas ações, transformando-os e sendo transformada por 
eles. Podemos observar que nenhuma dessas crianças, ao pensar sobre o 
nascimento dos bebês, referiu-se às cegonhas, ao contrário, fizeram referência aos 
genitais, duas coisas que não aconteceriam nos enunciados de crianças de alguma 
décadas atrás ou, ainda hoje, entre grupos de outros costumes sócio-culturais. 

No terceiro episódio podemos observar com que seriedade as idéias das 
crianças são construídas, defendidas e confrontadas por outros argumentos dos 
colegas. Muitas vezes achamos graça das falas infantis, mas idéias de crianças 
deveriam ser respeitadas com a mesma seriedade com que são produzidas. Neil, 
por exemplo, mostra-se visivelmente contrariado e ansioso toda vez que tem sua 
idéias criticadas pois isso o obriga a ter argumentos e explicações eficazes e 
consistentes a fim de defender o seu ponto de vista, o que se constitui por si só 
num ótimo exercício de troca e interação com o outro – grande desafio para 
crianças dessa faixa etária. 

 
V- Considerações finais 

 
Não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas 

ou más, importantes ou triviais. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial (Bakhtin) 

Temos observado que o paradigma do aprender a conversar em creches e 
pré-escolas, ainda em muitos casos, está relacionado a paradigmas que apontam 
um sujeito pouco ativo, a ser disciplinado através de procedimentos que se 
distanciam em muito das práticas sociais concretas que envolvem a linguagem. 
Embora haja momentos previstos na programação de creches e pré-escolas para o 
trabalho com as narrativas, como na hora da conversa e na hora da história, pode-
se fazer uma crítica à pouca dialogicidade encontrada. Não há uma compreensão do 
fenômeno da linguagem como construção coletiva, sincrética, necessariamente de 
algo sempre novo. Tais pontos raramente são trabalhados com as educadoras e 
professoras em sua formação profissional. Assim, sem um maior preparo para ouvir 
e compreender a oralidade infantil, algumas educadoras não apenas coíbem as 
participações orais das crianças, mas as concebem, muitas vezes, como um ruído: 
daí a necessidade de, constantemente, pedir silêncio. 

Por isso, se o professor quiser tornar a hora da roda uma situação dinâmica 
de interação através da linguagem, precisará ter outro parâmetro discursivo de 
produção de narrativas e estar atento a alguns fatores: ter um real interesse pelas 
falas das crianças outorgando-lhes sentido comunicativo desde as mais simples 
enunciações, conhecer a natureza sincrética do pensamento infantil, como parceiro 
mais experiente, auxiliar na construção conjunta desses enunciados para torná-los 
cada vez mais completos e significativos e saber o que entende por “diálogo”. 

Como já foi dito, diálogo para Bakhtin ultrapassa em muito essa idéia de 
sucessividade de vozes, diálogo é a interação que sintetiza dialeticamente vozes em 
oposição, sem a imposição dogmática de uma única voz e nem a convivência 
acrítica de todas as vozes. Em um diálogo, você pega a palavra do outro para 
continuar ou explicar o seu discurso, numa busca constante de interação e 
construção conjunta de idéias. As crianças já fazem isso. Só que em função da 
natureza sincrética do pensamento infantil, essas associações ficam pouco visíveis e 



o educador tende a considerar as verbalizações das crianças inverossímeis, porque 
diferentes da lógica do adulto. 

É importante ressaltar que a ausência de uma lógica formal no modo de 
raciocinar da criança não se constitui em um obstáculo para a nossa interação 
construtiva com ela, por dois motivos: primeiro porque também o adulto não pensa 
conceitualmente o tempo todo e, muitas vezes, ele próprio é fonte de fabulações, 
como lembra Wallon. Em segundo lugar, é considerando este caráter provisório e 
limitado da razão que Wallon indica o aspecto positivo do sincretismo – necessário 
ao ato criador em todos os domínios, estético ou racional, essencial à invenção 
verdadeiramente nova. Ao misturar e confundir idéias, o sincretismo da criança 
possibilita o surgimento de relações inéditas por livre associação, analogias e 
metáforas, elementos vistos como importantes em vários terrenos das atividades 
humanas como a arte e a poesia, mas muitas vezes, não no terreno da ciência e da 
construção teórica, tal como aponta Paul Ricoeur, para quem tanto a linguagem 
poética quanto a científica visam a uma realidade mais real do que as aparências. 
Na opinião desse autor, todavia, o discurso poético tem uma direção centrípeta 
oposta à direção centrífuga que caracteriza o discurso descritivo e normativo que se 
pretende ultrapassar no trabalho com as crianças. 

Lembrando das contribuições de Perroni, podemos dizer que a hora da roda 
pode ser um espaço privilegiado para o desenvolvimento dos dois tipos de 
narrativas das crianças: o relato e o caso. No que se refere ao primeiro, contar a 
sua própria experiência, relatar um fato, parece ser muito significativo para a 
criança na medida em que essa assume o seu próprio discurso. Assim, é ela quem 
escolhe o que quer e acha o que vale a pena contar, podendo integrar no relato 
suas representações, assumindo a fala, dando a fala aos outros. 

Pensamos que a prioridade nas instituições educativas infantis encontra-se 
no trabalho educativo intencional e planejado pelo educador, de tal forma que as 
crianças encontrem prazer no próprio processo de aprendizagem – basicamente 
lúdico – na superação de suas dificuldades pessoais naquele processo e na 
possibilidade de trabalharem, como confiança, a autoria de seus pensamentos e a 
construção de sua subjetividade. 
 


