
 

 
ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO INFANTIL  

 
Alessandra Jacqueline VIEIRA (UFRGS) 

Angelina Nunes de VASCONCELOS (UFAL) 
 
RESUMO: Há muito tempo a linguagem da criança suscita importantes questionamentos no            
que diz respeito ao seu processo de aquisição e desenvolvimento, sobretudo em relação ao              
deslocamento dos lugares discursivos atribuídos à criança, bem como ao processo de            
desenvolvimento de construções linguísticas cada vez mais complexas. É possível observar           
como as crianças ampliam seu repertório ao longo do tempo, desenvolvendo a capacidade de              
realizar diferentes movimentos discursivos, destacando-se aqui a argumentação. 
Independentemente da perspectiva teórica, sabe-se que a criança, desde muito cedo, já            
consegue produzir argumentação em seu discurso, além de antecipar o argumento do parceiro             
comunicativo. Além disso, ressalta-se a importância desse fenômeno discursivo no processo           
de aquisição da linguagem, fator ainda pouco explorado no âmbito escolar. Apesar de sua              
relevância, e das descobertas relacionadas à sua importância no discurso, a complexidade            
desse fenômeno na linguagem da criança ainda intriga os pesquisadores e educadores, uma             
vez que diferentes fatores estão envolvidos nesse processo, como as situações discursivas, a             
relação entre os interlocutores, os aspectos multimodais (como os elementos prosódicos,           
gestos, olhares etc.), os elementos linguístico-discursivos (que englobam os aspectos lexicais,           
semânticos, discursivos, sintáticos, morfológicos, pragmáticos, discursivos etc.), interferindo        
diretamente na produção e compreensão desse fenômeno na linguagem da criança. Diante            
disso, e considerando que ainda são poucos os trabalhos que tratam dessas temáticas no              
discurso infantil, objetiva-se, através do presente simpósio, trazer à tona discussões acerca da             
argumentação infantil em sua relação com o processo de aquisição da língua materna (com              
crianças ouvintes, crianças surdas, CODAS – crianças ouvintes, filhas de pais surdos), na             
aquisição de segunda língua (temática do bilinguismo, do bilinguismo bimodal e/ou dos            
processos de ensino-aprendizagem), na aquisição da escrita (seus processos de construção           
argumentativa pela criança, desenvolvimento da argumentação escrita, as metáforas, relações          
feitas pelas crianças ao argumentar, etc.), nos casos que envolvem as patologias de linguagem              
(podendo afetar as ações argumentativas) e desenvolvimento de processos educacionais          
(argumentação auxiliando na produção de conhecimento, por exemplo), visando relacionar a           
argumentação ao desenvolvimento linguageiro da criança, além de olhar para esse fenômeno            
proposto de maneira mais ampla, a partir de diferentes pontos de vista e metodologias, que               
podem estar diretamente relacionados às noções de desenvolvimento linguístico e linguageiro,           
de ensino/aprendizagem, de cognição, de aquisição de conhecimento etc. 
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