
(RE)APRENDENDO A ARGUMENTAR: A CONTRIBUIÇÃO DE ESTUDOS 
COLABORATIVOS NA FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE LEITURA  
 
DALIANE DO NASCIMENTO DOS SANTOS (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE ).  
 
 

O trabalho faz parte da pesquisa “Processo argumentativo na formação de 
mediadores de leitura – 1ª etapa” (UERN/CNPq 2007–2008), que investiga as 
contribuições da argumentação na mediação pedagógica com vistas à formação do 
leitor no ensino fundamental a partir de pressupostos da teoria da Nova Retórica. 
Nessa investigação foram realizados encontros colaborativos entre pesquisadores e 
professores com foco na argumentação, mediação e formação do leitor. Os 
resultados desses estudos desencadearam a elaboração desse trabalho, cujo 
objetivo principal consiste em analisar as aprendizagens docentes provenientes dos 
estudos colaborativos. Para tanto, nos fundamentamos nas idéias de Amarilha 
(2007), Freitas (2005; 2006), Perelman e Tyteca (2000), Reboul (2000) e Fontana 
(2000), dentre outros. A análise revela que os encontros colaborativos 
proporcionaram avanços no modo como os professores compreendem o processo 
argumentativo, a exemplo da importância de se elaborar perguntas que mobilizem 
o pensamento divergente do aluno, bem como, o entendimento de que as respostas 
dos alunos precisam ser valorizadas e problematizadas. Os estudos colaborativos 
proporcionaram, sobretudo, atitudes de metapensamento por parte dos professores 
sobre o seu fazer pedagógico no ensino da leitura, resultando em propostas de 
intervenções que visam a formação de uma comunidade de leitores, em que 
argumentar é parte constitutiva do processo.  
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O presente artigo faz parte da pesquisa em andamento "Processo argumentativo na 
formação de mediadores de leitura"- 1ª etapa (2007-2008), desenvolvida na 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/ UERN em parceria com o grupo de 
pesquisa "Ensino e Linguagem", da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte/UFRN.  

A pesquisa referida teve como mote o interesse verbalizado por três professoras do 
ensino fundamental, da rede pública de ensino de Natal - RN, para continuarem 
participando de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Ensino e 
Linguagem sobre o ensino de leitura de literatura, haja vista o fato de elas 
reconhecerem fragilidades em suas práticas docentes. Ressaltamos que tais 
professoras participaram de investigações anteriores (AMARILHA, 2006; FREITAS, 
2006) realizadas pelo grupo. Nessas circunstâncias, o estudo atual adotou 
protocolos da pesquisa colaborativa, assumindo enquanto objetivo geral investigar 
as aprendizagens das professoras-colaboradoras decorrentes de estudos 
colaborativos sobre argumentação e mediação docente na atividade de leitura de 
literatura, com foco no texto literário.  

Na concretização desse objetivo estruturamos o trabalho de campo em três etapas: 
entrevista inicial, no sentido de identificar os conhecimentos prévios das 
professoras sobre argumentação e mediação; estudos colaborativos, sistematizados 
e implementados com a colaboração das professoras; e, entrevista final, realizada 
no sentido de obtermos dados sobre a contribuição dos estudos colaborativos. 
Neste artigo, objetivamos discutir os dados provenientes a etapa da pesquisa, que 



compreende em analisar se os estudos colaborativos proporcionaram avanços no 
modo de os professores compreenderem o processo argumentativo na mediação 
pedagógica em aulas de leitura.  

Conforme mencionamos, a investigação assumiu protocolos da pesquisa 
colaborativa, no que tange ao desenvolvimento de estudos colaborativos sobre 
argumentação e mediação pedagógica na aula de leitura de literatura. Nesse tipo 
de pesquisa, o professor participa na condição de prático ou colaborador, tendo a 
oportunidade de refletir e avaliar a sua prática em conjunto com os pesquisadores. 
Assim sendo, o propósito desse tipo de investigação é proporcionar a construção de 
conhecimentos entre pesquisadores e práticos, como também a inclusão do prático 
na atividade de pesquisa, articulando investigação e formação continuada 
(DESGAGNÉ, 1998).  

 Trajetória percorrida 

Para darmos início à investigação, que deu origem a este artigo, procedemos ao 
planejamento e implementação dos estudos colaborativos com foco na 
argumentação, realizados nos dias 17 e 24 de junho e 07 e 08 de julho de 2008 na 
UFRN, com as professoras colaboradoras Ida e Maria. Posteriormente, realizamos 
no dia 09 de julho de 2008 a segunda etapa da entrevista, no sentido de analisar se 
os estudos colaborativos proporcionaram avanços no modo das professoras 
compreenderem o processo argumentativo na mediação pedagógica em aulas de 
leitura de literatura. A entrevista foi realizada de forma individual, na presença da 
bolsista de iniciação científica e coordenadora da pesquisa. 

  Para o processo de elaboração, implementação e análise das entrevistas, nos 
respaldamos na obra "A entrevista na pesquisa em educação: a prática reflexiva" 
(SYZMANSKI e PRANDINI, 2004). Nesta obra, os autores apresentam uma série de 
etapas à efetivação das entrevistas, sendo a primeira a de contato inicial, momento 
que o entrevistador se apresenta ao entrevistado, fornecendo-lhe dados sobre sua 
pessoa, sua instituição de origem e qual o tema de sua pesquisa. Além disso, 
solicitando sua permissão para a gravação da entrevista, assegurando o direito ao 
anonimato e ao acesso às gravações e análises. Essa etapa foi concretizada por 
meio de contatos, anteriores a entrevista, entre a coordenadora da pesquisa e as 
professoras-colaboradoras, em encontros em Natal - RN. 

Para elaboração das perguntas priorizamos os seguintes aspectos: mediação e 
formação do leitor, discussão de histórias, estratégias argumentativas e perguntas. 
 O roteiro foi aplicado de forma flexível, sendo as perguntas nele registradas e 
orientadoras a partir da expressão de idéias por parte das professoras 
entrevistadas, de modo que outras perguntas emergiram no desenvolvimento da 
entrevista. O registro desse processo foi realizado por meio de anotações in loco e 
gravação em áudio. 

 Analisando Contribuições

A partir dos estudos colaborativos, que foram realizados com foco na 
argumentação, elegemos algumas temáticas do material de transcrição das 
entrevistas, como meio de sistematizar o exercício de análise sobre as contribuições 
que os estudos puderam proporcionar as professoras-colaboladoras. Eis as 
temáticas: avaliação, mediação, planejamento, importância da argumentação, 
estratégias argumentativas, perguntas e respostas.  

  

Estudos colaborativos: Avaliação e contribuições  



Mediante a aplicação dos estudos durante encontros entre professoras-
colaboradoras e coordenadora e bolsista da pesquisa, se fez necessário, analisar 
como as professoras avaliavam a sua participação nos estudos colaborativos. 
Diante disso, perguntamos: Como você avalia a sua participação nos estudos 
colaborativos? 

"Avalio como crescimento de aprendizagem, uma renovação do meu fazer 
pedagógico, [...] um reforço, é um acréscimo [...] Eu poderia nem me interessar 
mais, já estou em fim de careira [...] entrei porque gosto de contar histórias, não 
sei contar, mas estou aprendendo." (Marina) 

Em resposta a pergunta, obtivemos as seguintes respostas: 

"Muito boa! Proporcionou muitas descobertas, por exemplo, como trabalhar os 
textos, como elaborar perguntas que extinguem a aprendizagem dos alunos." (Ida) 

 Segundo as professoras, os estudos teóricos sobre argumentação têm contribuído 
a sua prática pedagógica, provando que eles podem auxiliar no planejamento e na 
estruturação de suas aulas, podemos verificar isso na fala de Marina: "Avalio [os 
estudos colaborativos] como crescimento de aprendizagem, uma renovação do meu 
fazer pedagógico, [...] um reforço, é um acréscimo". Podemos observar que Marina 
atribui aos estudos colaborativos, um caráter de formação continuada, 
reconhecendo que os estudos realizados sobre argumentação são importantes a 
prática pedagógica, principalmente em aulas de leitura.  

 Ida reforça ainda mais a idéia de Marina, ao acrescentar que os estudos atuaram 
no sentido de orientá-las a "como trabalhar os textos, como elaborar perguntas que 
extinguem a aprendizagem dos alunos". Essa fala só vem a comprovar a 
importância de se estudar a argumentação com o intuito de ser inserida na prática 
de sala de aula, especialmente em discussões de histórias. 

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem se desenvolve numa interação 
continua a partir de situações mediadas pelo professor, no qual a criança se engaja 
no sentido de construir um novo conhecimento, perguntamos: 

Mediação de leitores: acrescentando conhecimentos 

Qual a contribuição 
dos estudos colaborativos para a sua atuação como mediadora de leitores em sala 
de aula? Que conhecimentos sobre mediação pedagógica, em aula de leitura de 
literatura, você destaca como imprescindíveis ao trabalho do (a) professor (a) 
formador (a) de leitores? A partir das perguntas encaminhadas colhemos as 
seguintes respostas: 

"Tem contribuído bastante! [...] esclarecer as dúvidas, as dúvidas a respeito da 
argumentação. Pronto no sentido de argumentar, eu não sabia argumentar, ainda 
não sei estou aprendendo, estou nos primeiros passos [...] eu tenho a impressão 
de que vou aprender a argumentar um pouco [...] eu já queria fazer isso mais não 
sabia como, [...] antes de iniciar esse processo de vocês da pesquisa eu queria, 
mas não sabia. [...] Há! É a argumentação, porque a argumentação é você dá 
caminhos para o aluno descobrir as coisas lá no texto as entrelinhas, em quanto 
que antes eu já dava metade da resposta já sabendo que a outra metade eles 
sabiam já. E agora eu percebo que ele tem que buscar, tem que encontrar sozinho 
essa resposta." (Marina) 

        

"Eles me ajudaram a rever a minha prática, de agora em diante eu já sei como 
argumentar, ou que espécie de argumento eu quero que aconteça na minha sala no 
momento de contação de histórias. [...] o professor tem que conhecer a história, 
que tipo de história ele vai levar para sala, que tipo de texto e descobrir que 
assuntou ou que conteúdos podem ser destacados ali naquele texto." (Ida)   



A partir dos dados coletados, observamos que as professoras passaram, a saber, o 
que é argumentar e como argumentar através dos estudos colaborativos, vejamos 
as falas de Marina e Ida: "Pronto no sentido de argumentar, eu não sabia 
argumentar, ainda não sei estou aprendendo, estou nos primeiros passos" 
(Marina), "[...] de agora em diante eu já sei como argumentar" (Ida). 
Evidenciamos, desta forma, que Marina apesar de ter participado dos estudos, 
demonstra uma certa apreensão com relação ao ato de argumentar, ao contrário de 
Ida, que  demonstra está segura quando comenta "[eu já sei] que espécie de 
argumento eu quero que aconteça na minha sala no momento da contação de 
histórias".  

Nessa fala, Ida retoma seu aprendizado proporcionado pelos estudos, quando 
revela que para se desenvolver uma ação argumentativa é necessário se ter um 
argumento adequado para se puxar uma discussão, nesse momento ela recorre às 
estratégias argumentativas que atuam no sentido de apoiar o professor na 
condução e potencialização do processo argumentativo.  

Outro dado importante é o fato das professoras considerarem a argumentação e o 
fato de conhecer a história, como conhecimentos relevantes para a mediação 
pedagógica com o intuito de possibilitar discussões, vejamos as falas: "Há! É a 
argumentação, porque a argumentação é você dá caminhos para o aluno descobrir 
as coisas lá no texto as entrelinhas" (Marina). Verificamos nessa fala a influencia 
dos estudos colaborativos, pois "os caminhos", dos quais Marina se refere é o ato 
de argumentar que segundo Perelman e Tyteca (2000), implica influenciar, por 
meio do discurso, com vistas a obter a adesão dos espíritos às teses apresentadas. 

 Já a professora Ida aponta para o fato de que "[...] o professor tem que conhecer 
a história, que tipo de história ele vai levar para sala, que tipo de texto e descobrir 
que assuntou ou que conteúdos podem ser destacados, ali naquele texto." Nesse 
momento ela nos revela um fato importante, conhecer anteriormente a tese a ser 
argumentada, ou seja, a história a ser lida e as teses a serem problematizadas, 
pois esse ato se constitui como condição para a criança argumentar durante 
discussões de histórias. Assim, quando o professor pára, para conhecer e planejar o 
que futuramente será discutido, "ele admite que deve persuadir, pensar nos 
argumentos que podem influenciar seu interlocutor, preocupar-se com ele, 
interessar-se por seu estado de espírito" (PERELMAN e TYTECA, 2000:18). 

Considerando o planejamento como ponto chave para se pensar e desenvolver uma 
futura discussão, buscamos no pensamento de Libâneo (1994:221) afirmar que o 
planejamento é uma "tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 
didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos 
propostos, quanto à revisão e adequação no decorrer do ensino".   

E agora! Como planejar e realizar discussões de histórias? 

Levando em consideração a afirmação do autor e a importância da estrutura de um 
planejamento para o desenvolvimento de um processo argumentativo, 
perguntamos as professoras: Como o (a) professor (a) deve proceder para planejar 
e realizar discussão de histórias a partir da leitura de texto literário? Qual a 
importância da argumentação e das estratégias argumentativas na atividade de 
discussão de histórias?

"Primeiro [deve considerar] o conhecimento prévio dos alunos, o que eles sabem e 
a partir dali eu vou planejar para acrescentar o conhecimento do aluno o quê ele 
trás e vou avançar no que ele deve saber. [...] Há, [durante a aula] eu ia ser mais 

 Em resposta a pergunta, as professoras-colaboradoras 
respondem: 



objetiva, mais direta, eu fiz muito arrudeio no texto, eu não poderia ter limitado e 
poderia ter um resultado mais positivo. [...] A importância [da 
argumentação/estratégias argumentativas] é descobrir as entrelinhas do texto 
coisas que não estão claras no texto, para ele possa descobrir e dizer." (Marina) 

  

"Conhecer o texto e elaborar perguntas que facilitem a respostas dos alunos, como 
também saber ouvir as respostas dos alunos, ou seja, o professor falar menos e 
ouvir mais. [...] [argumentação/estratégias argumentativas] é um facilitador, faz 
com que aconteça a aprendizagem, não existindo fica difícil até de ouvir a fala das 
próprias crianças." (Ida) 

  

Observamos, através do relato das professoras que elas elegem como ponto de 
partida para o planejamento, conhecer o nível do aluno e o texto. Vejamos isso nas 
falas que se seguem:  "Primeiro [deve considerar] o conhecimento prévio dos 
alunos, o que eles sabem e a partir dali eu vou planejar para acrescentar o 
conhecimento do aluno o quê  ele trás e vou avançar no que ele deve saber" 
(Marina). Marina em sua fala privilegia os conhecimentos prévios das crianças, que 
em aulas de leitura de literatura possibilitam o levantamento de previsões, que de 
fato são importantes para se iniciar um processo  argumentativo. No entanto, 
Marina considera  apenas o nível do aluno, o que não deixa de ser relevante em 
qualquer planejamento, entretanto, isso não é suficiente para se preparar uma aula 
em que os alunos possam argumentar.     

Ao contrário de Marina, Ida demonstra ter conseguido adquirir mais conhecimento 
através dos estudos, quando comenta: "[Durante o planejamento devemos] 
conhecer o texto e elaborar perguntas que facilitem as respostas dos alunos, como 
também, saber ouvir as respostas dos alunos, ou seja, o professor falar menos e 
ouvir mais". A partir da sua fala verificamos que Ida sabe da importância de se 
planejar previamente perguntas que estimulem os alunos a argumentação, além 
disso, ela destaca um dado relevante durante as discussões que o de ouvir a 
criança, pois como ressalta Paulo Freire (1996, p.128) "o educador que escuta 
aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, 
em uma fala com 

Um das professoras-colaboradoras, ao avaliar a sua prática pedagógica que 
utilizava antes dos estudos colaborativos comenta: "Há, [durante a aula] eu ia ser 
mais objetiva, mais direta, eu fiz muito arrudeio no texto, eu não poderia ter 
limitado e poderia ter um resultado mais positivo" (Marina). Ao comentar a 
avaliação de sua própria prática, podemos perceber a contribuição dos estudos 
colaborativos, pois a partir deles Marina percebe a importância do trabalho com 
perguntas mais problemáticas com o objetivo de gerar discussões. 

ele". Esse relato de Paulo Freire alerta para a atenção que se 
deve tomar com relação às respostas dos alunos, como Ida bem destacou.   

            Com o intuito de investigarmos, como as professoras poderiam atuar em 
uma situação de divergência, após a sua participar nos estudos colaborativos, 
perguntamos: 

Divergência: uma porta aberta para a argumentação 

Em uma dada situação em que os alunos divergem de opinião sobre 
um dado personagem, como o professor deve proceder? Que estratégias ele deve 
utilizar? Comente sobre uma estratégia que você utilizava em aulas de leitura de 
literatura e que hoje, a partir dos estudos colaborativos, você não usaria mais. O 



quê que levou você a mudar de opinião? Através das perguntas realizadas, as 
professoras deram as seguintes respostas:  

"Ele deve [o professor] estimular o aluno não dando respostas, mas dando pistas 
para que o aluno chegue à resposta. [...] é eu dá a resposta do aluno, fazer uma 
pergunta já sabendo o que o aluno vai responder isso eu pretendo não fazer mais, 
e o que contribui foi o estudo aqui com o grupo, mostrando que esse não é o 
caminho pra fazer o aluno aprender". (Marina) 

               

  

"Eu vou mediar essa discussão fazendo questionamentos. [...] nesses 
questionamentos que eu devo interferir, que eu devo mediar, tendo o cuidado de 
não deixar a minha verdade prevalecer e que eles mesmo cheguem a um consenso 
[...] aí não sei não, confesso que não sei não! [...] É um refuta, um concorda, um 
refuta, até chegar a um consenso? [...] voltar ao texto e rever essas questões ?[...] 
Deixar que as crianças participem e que cheguem a um consenso, elaborar 
perguntas, fazer questionamentos que seja promovido uma discussão, que eu fale 
menos e que eles falem mais, hoje eu aprendi isso". (Ida) 

  

            A partir do que foi relatado pelas professoras entrevistadas, coletamos 
algumas estratégias, que segundo as professoras utilizariam durante uma situação 
de divergência. Para uma melhor análise, vamos retomar algumas falas: "Ele deve 
[o professor] estimular o aluno não dando respostas, mas dando pistas para que o 
aluno chegue à resposta" (Marina), "fazendo questionamentos [...] tendo o cuidado 
de não deixar a minha verdade prevalecer e que eles mesmos cheguem a um 
consenso" (Ida). Evidenciamos nesse ponto, que as estratégias que as professoras 
poderiam utilizar, seriam os questionamentos, como forma de esclarecer e articular 
a discussão para que a turma chegasse a um consenso, podendo ser com respostas 
igualitárias ao não, pois esse momento de divergência abre espaço para os 
movimentos da argumentação como aprovação, refutação e concessão, no qual 
foram mencionados na fala de Ida: "É um refuta, um concorda, um refuta, até 
chegar a um consenso?"   

Mais um dado observado, foi o fato das professoras reavaliando a sua prática 
pedagógica, perceberem algumas estratégias que utilizavam em suas aulas e que 
hoje a partir dos estudos colaborativos não utilizariam mais, uma delas podemos 
analisar através da fala de Marina: "[...] é, eu dá a resposta ao aluno, fazer uma 
pergunta já sabendo o que o aluno vai responder, isso eu pretendo não fazer mais, 
e o que contribui, foi o estudo aqui com o grupo, mostrando que esse não é o 
caminho pra fazer o aluno aprender". Podemos perceber que Marina reconhece a 
importância da abordagem das perguntas, pois como ela mesma relata suas 
perguntas já direcionavam a resposta, o que não dava condições para surgir uma 
argumentação.   

Logo a professora Ida também reavaliando sua prática e através das contribuições 
dos estudos realizados, menciona algumas estratégias que poderia utilizar durante 
uma situação de divergência, vejamos a fala de Ida: "[...] voltar ao texto e rever 
essas questões? [...] Deixar que as crianças participem e que cheguem a um 
consenso, elaborar perguntas, fazer questionamentos que seja promovido uma 
discussão, que eu fale menos e que eles falem mais, hoje eu aprendi isso". Destaco 
um ponto na fala de Ida, que é bastante importante, para um mediador de leitura, 
que é o fato de dá possibilidades as crianças expressarem suas idéias, seus 



argumentos, isto é, o professor saber ouvi-la, ficar atento a sua fala para que ele 
possa futuramente intervir.      

  

Sabendo que as perguntas são uma peça importante de toda e qualquer discussão, 
pois são elas que são responsáveis de gerar repostas em formas de argumento, 
perguntamos as professoras:

Perguntas: ponto de partida para argumentação 

 Com base nos estudos colaborativos, como você 
elaboraria perguntas que estimulassem os alunos a argumentar? Que perguntas 
seriam essas? 

Por exemplo, a madrasta, todo mundo diz que o ma de madrasta já [quer dizer 
que] ela é má. [eu iria perguntar] se eles concordariam que realmente seria isso, 
madrasta esse ma é porque ela é malvada? Eu fazia um desses questionamentos. 
[...] trazer para vida deles, vai ter o mesmo conflito? Lá é o conflito personagem, 
aqui é o conflito real, fazer relação com a vida deles com certeza". (Marina)  

A partir das perguntas, as professoras-colaboradoras deram as 
seguintes respostas: 

[Devemos] elaborar poucas perguntas, mais que dessem motivos para que aja uma 
discussão, não sejam perguntas que já estejam no texto, para que ele não var ao 
texto e encontre a resposta, dependendo da resposta do colega possa acontecer 
uma discussão. [...] É... [por exemplo,] O quê, que os pais de cascão poderiam 
fazer pelas gêmeas, que não fosse acolhendo-as em casa?"(Ida) 

    

Ao analisarmos as respostas das professoras, com base nas perguntas 
encaminhadas, verificamos um aprendizado satisfatório com relação à elaboração 
de perguntas, pois as análises anteriores contidas nesse texto apresentavam uma 
preocupação constante das professoras com relação às perguntas encaminhadas 
durante suas aulas de leitura, pois segundo elas, as suas perguntas deveriam 
estimular a argumentação. Dentro dessa perspectiva a professora Ida sugere como 
deve ser os questionamentos: "[Devemos] elaborar poucas perguntas, mais que 
dessem motivos para que aja uma discussão, não sendo perguntas que já estejam 
no texto, para que ele [o aluno] não recorra ao texto [para] encontrar a resposta". 

 Verificamos nas falas, que Ida já tem consciência de que o importante não é a 
quantidade de perguntas e sim a sua qualidade, sua capacidade de gerar respostas 
argumentáveis. Podemos analisar isso, através da pergunta de Marina: "Por 
exemplo, a madrasta, todo mundo diz que o "ma" de madrasta já [quer dizer que] 
ela é má. [eu iria perguntar] se eles concordariam que realmente seria isso, esse 
ma é porque ela é malvada?" A escolha da professora Marina, em explora o uma 
interpretação popular que se tem sobre o nome "madrasta", da possibilidade aos 
alunos argumentarem e utilizarem o movimentos argumentativos como aprovação, 
refutação e concessão, como também, na pergunta da professora Ida: "O quê, que 
os pais de cascão poderiam fazer pelas gêmeas, que não fosse acolhendo-as em 
casa?" Essa pergunta, possibilita a criança o levantamento de muitas sugestões, 
nas quais elas poderiam argumentar entre se podendo recorrer as operações 
básicas da argumentação: justificação e a negociação (LEITÃO e ALMEIDA, 2000).  

  

 Considerações finais    



            Com base nos dados que foram apresentados, os quais tinham como 
objetivo analisar se os estudos colaborativos proporcionaram avanços no modo de 
os professores compreenderem o processo argumentativo na mediação pedagógica 
em aulas de leitura, podemos constatar a princípio que os estudos colaborativos 
contribuíram bastante a prática pedagógica das professoras, pois o estudo 
possibilitou as professoras reavaliarem a sua prática.  

Desta forma, as próprias professoras ao participarem dos estudos iam percebendo 
o que deveria ser modificado e acrescentado em sua prática, como por exemplo: 
planejar as aulas de leitura pensando em perguntas que estimulassem o 
pensamento divergente, fazer uso de estratégias argumentativas como forma de 
potencializar as discussões, ter atenção as respostas dos alunos e saber como 
articular uma discussão. Por fim, verificamos que apesar da realização dos 
encontros colaborativos, as professoras ainda demonstram certa dificuldade em 
abordar e problematizar as respostas e as perguntas das crianças.    
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