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O discurso argumentativo caracteriza-se pela presença de uma idéia a ser defendida. Dessa forma, o discurso é orientado em direção a determinadas conclusões e necessitamos, para isso, elaborar estratégias de persuasão. Breton (1999) salienta que um primeiro passo para persuadir um interlocutor seria estabelecer um acordo inicial acerca das premissas sobre as quais a argumentação será construída e um segundo movimento seria o de vincular tais acordos (premissas) ao ponto de vista defendido. 
A ligação entre as premissas e o ponto de vista seria realizada a partir dos movimentos de justificação das premissas e da refutação de possíveis objeções a elas. Nesse sentido, Toulmin (1958) tenta detalhar os elementos constituintes da argumentação, defendendo que a argumentação simples seria composta de ponto de vista, dados e justificativa; ao passo que a argumentação elaborada teria, ainda, a justificação da justificação, a modalização, e a contra-argumentação. Tal configuração é apontada também por Andriessen, Coirier, Roos, Passerault e Bert-Erboul, (1996).
Bronckart (1999), no entanto, defende que o autor pode fortalecer tal justificativa (justificação da justificação) ou enfraquecê-la, apresentando contra-argumentos. Nesse caso, dois caminhos podem ser adotados: ou ele refuta tais objeções ou refaz a tese.
Incorporamos, a esse respeito, as discussões sobre condições de produção textual, e defendemos que tais decisões são tomadas pelo redator em função de como a situação é representada. Muitas características da situação de interação, com certeza, interferem em tais decisões, tais como as representações do redator acerca das opiniões dos possíveis leitores; a complexidade do tema; os conhecimentos sobre o gênero discursivo a ser construído; dentre outros.
Breton (1999, p. 72), por exemplo, retoma o conceito de inércia psíquica e social de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1999) e defende que "devemos justificar bem mais  as nossas mudanças do que as nossas permanências, nossas rupturas de conduta do que nossos hábitos". Assim, se estamos defendendo um ponto de vista que se distancia do que é comumente aceito, precisamos de um maior esforço de justificação.
Considerando as hipóteses de alguns autores de que as crianças jovens (até 12 anos) não são capazes de produzir todos os constituintes da argumentação elaborada, mais especificamente a contra-argumentação, conduzimos nosso estudo. Na verdade, objetivamos refletir sobre a possibilidade de que a ausência desse elemento nos textos pode ser decorrente da forma como as crianças representam a situação e reagem a ela e não como uma incapacidade “maturacional” em produzir tais estruturas textuais.
Muitos estudos vêm apontando que existem dificuldades específicas na produção de textos argumentativos. Platão e Fiorin (1990), Piéraut - Le Bonniec e Valette (1991), Oostdam, Glopper e Eiting (1994) e  Pécora (1999) difundem a idéia de que adolescentes têm dificuldades em produzir textos argumentativos escritos. 
Em relação à produção oral, diversos estudos têm salientado que crianças muito jovens já são capazes de elaborar textos argumentativos (Eisenberg e Garvey, 1981; Genishi e Di Paolo, 1982). No entanto, muitos autores defendem que as crianças têm dificuldades na produção escrita daquele tipo de texto (De Bernardi e Antolini, 1996; Golder e Coirier, 1994, 1996). Golder e Coirier (1996) apresentaram resultados de vários experimentos e concluíram que, aos 10 anos, as crianças podem produzir e reconhecer a estrutura argumentativa mínima, mas  seria apenas aos 15/16 anos que o domínio do processo de negociação, que envolve conhecimento do ponto de vista do oponente, far-se-ia presente. 
Santos (1997) realizou um estudo com 40 crianças, de 2a , 5a e 8a séries do Ensino Fundamental e 3a série do Ensino Médio de uma escola da rede privada de ensino (Recife - PE). Os resultados mostraram que, na produção oral, as crianças de todas as séries apresentaram os elementos da argumentação (com um mínimo de 90% das crianças de cada série). Mas, com relação ao texto escrito, foram encontradas dificuldades, principalmente na produção de contra-argumentos (2a série: 0%; 5a série: 40%; 8a série: 40%; Ensino médio: 50%). 
Brassart (1990 b) encontrou textos com argumentação elaborada produzidos por crianças acima de 11 anos. Segundo a autora, a contra-argumentação emergeria aos 10 anos e seria mais freqüente aos 11/12 anos (50% dos textos). Diferenças de desempenho também foram encontrados em outros estudos. Marchand (1993) encontrou textos com inserção de contra-argumentos escritos por 25% dos alunos de 12 anos e 80% pelos alunos de 18 anos. No estudo de Leitão e Almeida (2000), os percentuais  de inserção de contra-argumentos escritos foram  de 27% (2a série); 43% (4a série) e  66% (7a série). 
Se compararmos os resultados dos estudos, veremos que, na pesquisa de Santos (1997), nenhuma criança da 2a série produziu contra-argumentação, em contraposição aos 27% das crianças do estudo de Leitão e Almeida (2000). Nesse último estudo, 43% dos alunos da 4a série produziram contra-argumentos, ao passo que 40% dos de 5a e 8a séries do estudo de Santos (1997) e 25% dos alunos na faixa etária de 12 anos do estudo de Marchand (1993), o fizeram. Em relação aos adolescentes de 18 anos, 50% dos alunos da 3a série do Ensino Médio, no estudo de Santos (1997), produziram contra-argumentação, em contraposição aos 80% dos sujeitos do estudo de Marchand (1993).
Dentre as hipóteses explicativas para a baixa freqüência de contra-argumentações na escrita infantil, uma tem se destacado: alguns autores apontam que o processo de contra-argumentação, na modalidade oral, emerge do interlocutor e que, no texto escrito, ele deveria ser trazido à tona pelo próprio produtor do texto. Para tal, o redator precisaria antecipar as possíveis objeções dos interlocutores, realizando operações de descentração. Golder e Coirier (1994, 1996) defendem que as capacidades de descentração só estariam plenamente desenvolvidas em torno dos 13 / 14 anos. Nessa mesma linha de raciocínio, Miller (1987b) aponta evidências de que as crianças jovens podem lidar com destinatário específico, mas só aos 14 anos, elas se tornariam capazes de se referir a normas coletivas do grupo a que o ouvinte pertence. Em suma, há suposições de que as dificuldades são oriundas da falta de capacidade de descentração para que os alunos possam "colocar-se no lugar do destinatário" e negociar com ele.
Tal hipótese é fortalecida pelos estudos em que o percentual de produção de contra-argumentos entre crianças com idade abaixo de 12 anos é baixo. No entanto, algumas pesquisas tentam evidenciar que tais percentuais aumentam em situações nas quais as crianças precisam lançar mão do processo de contra-argumentação.
Andriessen et al (1996) entregaram a crianças de 10 a 14 anos duas sentenças que deveriam ser postas como a primeira e a última de um texto. A primeira sentença poderia ser neutra ou apresentar um ponto de vista. Já na última sentença, era apresentado um ponto de vista oposto ao ponto de vista dessa segunda condição. Os resultados apontaram que a estratégia de seleção global (com presença de justificativas, contra-argumentos e articulação), era mais freqüente quando, na sentença inicial, havia um ponto de vista explícito e era conflitante com o ponto de vista da sentença final.
No estudo realizado por Marchand (1993), alunos de diferentes idades foram convidados a compor um texto curto, conectando dois pontos de vista de forma coerente (speed is useful... speed is dangerous).  55% dos sujeitos de 12 anos de idade, 69% dos de 14 anos e 87% dos de 17 anos construíram  textos inserindo as justificativas das duas posições de forma articulada. 
Por fim, De Bernardi e Antolini (1996) dividiram 394 crianças e adolescentes italianas (9, 11, 13 e 17 anos) em três grupos. Cada grupo foi solicitado a escrever um texto atendendo a um comando diferente: grupo A: produzir um texto a partir da sentença "É útil usar o seu carro para ir ao trabalho?"; grupo B: "Algumas pessoas acham correto ir ao trabalho de ônibus ou transporte público. Outras, pelo contrário, acham melhor usar seu próprio carro. O que você pensa sobre isso, e por quê?"; grupo C: eram fornecidas duas sentenças (a primeira e a última do texto: "É útil utilizar o próprio carro para ir ao trabalho"; "Portanto, eu acho que utilizar um transporte público é a melhor forma de ir ao trabalho.") para que eles escrevessem o restante do texto. Os autores apontaram, a partir da comparação entre as condições, que nas situações B e C houve um aumento de apresentação de contra-argumetações. 
Esses resultados podem estar mostrando que, quando a situação exige que os alunos adotem a contra-argumentação como estratégia de persuasão, eles são capazes de operar através de negociação. Um outro estudo em que tal imposição ocorreu foi conduzido por Vasconcelos (1998). A fim de investigar se as crianças são capazes de elaborar contra-argumentos em textos escritos que necessariamente veiculam mais de um ponto de vista, ela solicitou que 48 alunos de 2a (8 - 9 anos),  4a (10 - 11 anos) e 7a (13 - 14 anos) séries de uma escola particular, situada em Recife, dessem continuidade a uma narrativa na qual duas crianças (duas personagens) divergiam a respeito de uma situação específica, ou seja, as crianças recebiam um início de um texto em que duas personagens viram um colega fumando na escola e estavam discutindo sobre se deveriam ou não dizer à professora; os sujeitos deveriam dar continuidade à narrativa. Quando a atividade era oral, após a leitura desse mesmo trecho, os sujeitos deveriam responder a três questões (O que Maria podia explicar para convencer Sílvia a contar para a professora?; O que Silvia podia explicar para convencer Maria a não contar para a professora? Na sua opinião, você concorda com Maria ou com Sílvia"). Os dados extraídos da atividade oral mostraram que todos os sujeitos (exceto um aluno da 4a série) apresentaram ponto de vista, justitificativa e contra-argumento. 
Na situação de atividade escrita, no entanto, foram observadas diferenças entre os grupos. Quanto à produção de justificativas, observou-se que 100% dos alunos de 7a série o fizeram, seguidos de 81% dos alunos de 2a série e 76% dos de 4a série. Em relação aos contra-argumentos, 100% dos de 7a série apresentaram esse elemento em contraposição a 56% dos de 2a série e 53% dos de 4a série. A análise das respostas aos contra-argumentos também foi feita e observou-se que 80% dos alunos de 7a série, 37% dos de 2a série e 23% dos de 4a série refutaram as restrições apresentadas.
A partir desses resultados, a autora concluiu que a hipótese de que as crianças não apresentam contra-argumentação porque ainda não são capazes de descentração é questionável, pois, na atividade oral, elas tiveram que pôr-se em lugar de um oponente e imaginar suas possíveis objeções. 
A fim de aprofundar tal questão, citamos uma pesquisa realizada com 10 estudantes universitários, em que Mattozo (1998) analisou os textos produzidos e o processo de construção, através da gravação da voz dos sujeitos que explicitavam o que estavam pensando e gravação em vídeo das marcas de refacção textual no computador. Os dados mostraram que os textos dos alunos tinham mais elementos de justificação do que de contra-argumentação. No entanto, um dado interessante foi apontado nesse estudo: em relação à produção de justificativas, observou-se que a quantidade de justificativas explicitadas durante o processo de produção foi similar à quantidade de justificativas presentes no texto final; ao passo que, em relação à produção de contra-argumentos, isso não ocorreu. "Alguns contra-argumentos produzidos durante o texto em processo não se materializaram na forma escrita do texto final." (Mattozo, ibid, p.99).
Esses resultados são indícios de que é possível que a ausência ou carência desses elementos no texto argumentativo escrito não seja decorrência de inabilidades nas operações cognitivas necessárias a tal atividade, nem ao maior grau de dificuldade  desse tipo textual, e sim a mecanismos relacionados às tomadas de decisões dos redatores sobre o que deve ser registrado. Concebemos, a esse respeito, que as representações sobre a escola e sobre as atividades escolares podem ter interferência sobre tais fenômenos. Pécora (1999), no estudo citado no início deste capítulo, aponta que muitas dificuldades dos adolescentes em elaboração textual são decorrentes das imagens criadas a respeito da escrita durante o processo de escolaridade. 
Parece-nos necessário fazer algumas reflexões sobre tal questão, ao enfocar a produção de textos argumentativos por crianças de 8 a 12 anos. Salientamos que é fundamental inserirmos as discussões sobre o contexto escolar para melhor compreendermos as estratégias discursivas utilizadas pelas crianças e adolescentes na produção de textos, pois, como defende Wertsch (1991) "todo discurso deve ser reconhecido primariamente como uma resposta a discursos precedentes de uma dada esfera" (53). Wertsch, na realidade, chama a atenção para o fato de que, ao falar sobre interlocutor, "Bakhtin não limita a noção de endereçamento para apenas aqueles falantes da situação imediata... a voz ou vozes para os quais o discurso é endereçado podem ser temporariamente, espacialmente e socialmente distantes)" (p.53).

Como coletamos nossos dados?
Foi realizada uma atividade de produção de texto argumentativo em  3 escolas públicas e 1 escola particular da Região Metropolitana do Recife - PE. Em cada escola, uma turma de cada série escolar (2a à 4a série) participou da atividade. As atividades de produção textual  foram observadas e gravadas em áudio. 
As professoras foram contatadas em um encontro pedagógico realizado no início do ano em cada escola separadamente (12 horas). Neste encontro, foram discutidos vários aspectos relativos às condições de produção de textos na escola e as mestras comprometeram-se a realizar a atividade. A atividade proposta foi adaptada de uma proposição de um livro didático destinado a crianças de 3a série (Soares, 1999). As orientações para os professores foram:
-	leitura do texto “Eles são os donos da casa” (Fávero, 1999), que é uma reportagem que fala sobre a experiência de três crianças que "tomam conta" da casa enquanto a mãe sai para trabalhar;
-	discussão sobre se as crianças devem ou não trabalhar em casa, sem tomada de posição pela professora, que teve a função apenas de coordenadora do debate; e
-	solicitação de que as crianças escrevessem um texto, dizendo a opinião delas, para serem lidos por crianças de outra sala de aula da escola.
A atividade foi realizada, em cada turma, com todo o grupo-classe presente nas datas marcadas e, posteriormente, foram selecionados os textos a serem analisados. Os critérios para seleção foram: (1) o nível de escrita (a criança precisava apresentar escrita convencional, mesmo que apresentasse muitas dificuldades ortográficas) e  (2) a idade, pois fizeram parte da amostra apenas crianças dentro da faixa etária esperada para a série  (8/9/10 para 2a série; 9/10/11 para a 3a série e 10/11/12 para 4a série). Foram selecionados, no total, 205 textos, produzidos por crianças de 2a série (63 textos), 3a série (64 textos) e 4a série (78 textos). 

As crianças atenderam ao comando?
A grande maioria das crianças (76.1%) atendeu ao comando, ou seja, produziu um texto em que defendia um ponto de vista. Dentre os alunos que não produziram textos argumentativos, 8.3% substituíram tal espécie por relato pessoal e 5,9% por histórias em que crianças realizavam trabalhos domésticos. Alguns autores fazem referência ao uso de exemplos como estratégia de persuasão. Breton (1999: 63) afirma que "o argumento pelo exemplo implica sempre em uma espécie de comparação e é, em si mesmo, um apelo à autoridade do fato exemplar". Percurso semelhante ao das crianças é, muitas vezes, adotado por adultos. Breton (1999: 141) atenta para os casos em que  "alguém persuadido de uma tese e querendo persuadir um auditório, afirma: tomemos como exemplo... e se põe à procura de um exemplo que ele não tinha até então." 
Outras crianças produziram textos dissertativos (3.9%). Nesses textos, as crianças escreveram sobre o tema do texto lido e discutido em sala. Brassart (1990a), em um estudo já mencionado (produção de texto argumentativo para convencer fumantes a deixar de fumar), também encontrou esse tipo de resposta à atividade.
Outra prática usual na escola, a reescrita de textos, também foi observada (2,4%). Como essa á uma atividade muito constante em sala de aula, conforme apontado por Mocelin, Leal e Gumarães (2001), é possível que o aluno nem tenha prestado atenção no comando e tenha passado a fazer a tarefa a que “estava acostumado”. 
Estamos supondo que houve efeito das representações das crianças sobre o que se faz na escola e o que o professor espera delas na situação, dado que a instituição escolar é o local onde as crianças, nessa faixa etária, mais produzem textos e que é responsável por fazê-las aprender a produzir. 

Textos de opinião: os diferentes protótipos produzidos pelos alunos 
Buscamos inicialmente investigar se os textos produzidos pelos alunos atendiam aos protótipos discutidos anteriormente, ou seja, se os componentes dos textos argumentativos  estavam presentes nas produções infantis. 
Através da análise dos dados (Tabela 1), podemos perceber que a maior parte das crianças apresentou o texto composto por ponto de vista, justificativa e justificativa da justificativa (26,9%) ou de textos constituídos por ponto de vista e justificativa (25,6%). É importante considerar que esse modelo textual é bastante comum em atividades em que são apresentadas perguntas e os alunos respondem, justificando sua posição (sim/não porque...). 
Os dados apresentados na Tabela 1 (em anexo) apontam que um percentual de 14.7% das crianças construiu textos contendo todos os componentes e 12.8% construíram textos com ponto de vista, justificativa, restrição e refutação. Esses dados, aliados ao fato de que 3.8% das crianças apresentaram ponto de vista, restrição e refutação, e que 0.6% restringiram os textos à presença de restrição e refutação, dão indícios de que 32% dos alunos conseguiram antecipar e refutar possíveis objeções dos leitores dos seus textos. 
Se assumirmos o pressuposto de que as crianças que não construíram os textos segundo o protótipo prescrito como sendo elaborado não são capazes de fazê-lo, concluiremos que apenas  14.7% dos alunos desenvolveram tal capacidade (2a série: 8,5%; 3a série: 12,5%; 4a série: 21.3%). Se considerarmos as hipóteses de que as dificuldades são oriundas do fato de que crianças jovens não são capazes de estabelecer contra-argumentação, concluiremos que 32% das crianças apresentaram contra-argumentação e que, portanto, apenas essas são capazes de construir textos argumentativos elaborados. No entanto, se quisermos inserir na discussão a hipótese de que as crianças criam diferentes estratégias de persuasão, e que tais estratégias são oriundas das formas como elas representam as situações de interação, precisaremos tentar entender os diferentes modos de atender ao comando dado na tarefa. Realizaremos, a princípio, uma rápida análise dos desempenhos das crianças por grupo - classe em cada série.

Segunda série
Na segunda série, foram encontrados 29.8% dos alunos produzindo textos com ponto de vista + justificativa + justificativa da justificativa e apenas 8.5% de textos que atendiam ao protótipo considerado mais elaborado (ponto de vista + justificativa + contra-argumento). Se atentarmos para a distribuição desses alunos por grupo, verificaremos que nas turmas 1 e 2 não foi encontrado nenhum texto que atendesse a tal configuração. Na turma 3, 17.2% situaram-se nesse modelo. Esses resultados parecem apoiar a idéia de que as crianças de 2a série não são capazes de construir textos argumentativos dentro de uma estrutura mais elaborada. No entanto, se olharmos para os resultados da turma 4, podemos reanalisar tal hipótese. Nessa turma, a predominância de textos recaiu na estrutura ponto de vista + justificativa + restrição + refutação (36.4%). 
Se fizermos a contagem da quantidade de contra-argumentos, de modo similar ao que foi feito em outros estudos, apontaremos que, na 2a série, 29.8% das crianças apresentaram contra-argumento. Esse resultado corroboraria os resultados encontrados por Leitão e Almeida (2000), no qual 27% das crianças de 2a série produziram contra-argumentos. No entanto, a visualização dos resultados por turma mostra que, enquanto na turma 4, 54.5% apresentaram contra-argumentação, na turma 1, nenhuma criança demonstrou tal desempenho. Constatamos, então, uma grande variedade de desempenhos entre sujeitos com idade e nível de instrução semelhantes.

Terceira série
As análises por turma, na 3a série, mostraram que, nas turmas 4 e 1, muitas crianças construíram textos considerados elaborados (70% e 46.2%, respectivamente), enquanto que, nas turmas 2 e 3, nenhuma criança atendeu plenamente a esse protótipo. As diferenças entre as turmas da 3a série ficam muito claras quando fazemos as comparações em relação à presença de contra-argumentação. Enquanto nas turmas 4 e 1 muitas crianças inseriram nos textos a contra-argumentação (80% e 69.2%, respectivamente), nas turmas 2 e 3, nenhuma criança teve tal desempenho. 

Quarta série
Na 4a série (10 a 12 anos), nas turmas 4 e 1, respectivamente, encontramos 53.9% e 50% de textos atendendo aos modelos considerados mais elaborados. Nas outras turmas, os percentuais foram de 5.3% e 36.8%. Em relação à contra-argumentação, os resultados gerais mostraram que, na 4a série, a maior parte dos alunos das turmas 1, 3 e 4 apresentaram contra-argumentações em seus textos (60%, 63.2% e 84.6%).

A fim de aprofundar tais questões e ampliar as discussões, considerando as condições de produção, faremos a análise de alguns textos de crianças. O protótipo textual apontado como mais completo pelos teóricos anteriormente discutidos é o que utilizamos para agrupar os textos considerados como modelo 1. O texto abaixo, produzido por uma menina de 10 anos, da 2a série, exemplifica tal modelo.

Texto 1
___________________________________________________________________________
Se eu focê um menino eu faria tudo que a menina fazer não é por causa diso que a menina va decha de faze  não as criança pode fazer tudo que a maema manda fazer porquê a nossa maemãe no fazer o que a gente fazes ela dar compras roupas porque se agente não tivese maemae como a gente não vivia porqe que comprava roupas para agentes sivesti se nossa mamãe não trabalha
___________________________________________________________________________
Escola 3, 2a série, 10 anos

O texto 1 é constituído de todos os elementos postos como importantes num processo argumentativo. O ponto de vista da criança está claro, ela concorda que as crianças devem trabalhar e duas justificativas integradas são apontadas (as crianças podem fazer o que a mãe manda; a mãe trabalha). Tais justificativas são encadeadas num processo de articulação interna (justificativas das justificativas). A criança deve fazer o que a mãe manda porque "a mãe não pode fazer o que a gente faz", porque ela trabalha (segunda justificativa) para comprar roupas. 
A contra - argumentação é construída em torno de um tema que foi discutido em sala de aula e é destacada logo na parte inicial do texto ("Se eu fosse menino eu faria tudo que as meninas fazem"). Está implícita em tal afirmação que "há pessoas que acham que isso não é trabalho de menino", então ela deixa essa fala implícita e passa logo a combater tal forma de pensamento, através de um depoimento pessoal ("se eu fosse menino eu faria") e logo depois refuta outra possível posição implícita ("se os meninos não fazem, as meninas também não devem fazer"), respondendo que "não é por causa disso que a menina vai deixar de fazer, não". A presença da contra-argumentação está claramente relacionada à discussão realizada em sala de aula, pois algumas crianças dessa turma disseram que "menino que faz serviço de casa é bicha". É negando esse postulado que a criança inicia seu texto.
Outro texto (2), elaborado por um menino de 4a série, 10 anos, também retoma argumentos postos pelos colegas durante a discussão em sala. Nesse texto, diferentemente do anterior, se o leitor não souber qual foi o comando da atividade, não vai saber sobre que assunto trata o texto. "Minha opinião é não", não explicita com o que a criança está discordando e, consequentemente, a justificativa perde o sentido. 

Texto 2
_____________________________________________________________________________
Minha openião é mão porque eu não queria ficar socinho em casa trabalhar tar certo minha manha trabalhar mas pra eu ficar cosinho em casa mão porque pode vim um ladrao asautar minha casa eitão acontecer algun acidente
_____________________________________________________________________________
Escola 3, 4a série, 10 anos

Durante a discussão, nessa sala de aula, muitas crianças partiram do pressuposto de que "se a mãe precisa trabalhar fora, as crianças precisam ajudá-la, porque ela chega cansada." Passaram, então, a discutir se a mãe realmente deve trabalhar fora. Esse menino responde a esse primeiro pressuposto "trabalhar tá certo", justificando com um exemplo pessoal ("minha mãe trabalha"). No entanto, na discussão, tal pressuposto estava ligado a um outro (se a mãe sai para trabalhar, a criança fica só e precisa fazer os trabalhos, porque não há ninguém para fazer). Ele, então, se manifesta contra o pressuposto de que "se a mãe sai para trabalhar, a criança fica só" e passa a justificar a discordância ("pode vir um ladrão, assaltar a minha casa ou então acontecer um acidente"). Em suma, a criança apresenta o ponto de vista de que não concorda que as crianças devem trabalhar em casa, manifestando-se contra os pressupostos básicos que encadeiam o ponto de vista oposto. A grande dificuldade, portanto, está em fazer com que o leitor recupere todo esse raciocínio sem estar presente na situação de produção. 
Em relação a tal aspecto, salientamos que, se, por um lado, concebemos que é constitutivo dos textos incitar operações por inferenciação, como ocorre nesse texto e no anterior, por outro lado, podemos tentar aprofundar tal questão, discutindo se, de fato, estão sendo oferecidas as pistas necessárias para que o leitor elabore tais inferências. Em relação a tal questão, Koch (2000: 23) salienta que:

"A remissão se faz, freqüentemente, não a referentes textualmente expressos, mas a conteúdos da consciência, isto é, a referentes estocados na memória dos interlocutores, que, a partir de pistas encontradas na superfície textual, são (re) ativados, via inferenciação.." (Koch, 2000, p. 23)

Podemos, então, hipotetizar que talvez a dificuldade de algumas crianças não seja a de antecipar possíveis objeções aos seus pontos de vista e lidar com "diferentes vozes" no texto, mas sim, de decidir quais as informações que podem ser facilmente recuperáveis através de processos de inferenciação e aquelas que não o são. Voltando à discussão inicial acerca das condições de produção de textos na escola, podemos retomar a idéia de que, se as crianças escrevem com freqüência para os professores e colegas, é possível que não estejam preocupados em informar sobre os comandos das atividades de produção, porque elas são de conhecimento dos leitores. Dessa forma, assumem a tarefa como um exercício escolar e, consequentemente, não se preocupam com o que sabem ou não sabem os interlocutores ausentes. Em relação à criança do texto 2, nossa questão é: Será que o aluno está escrevendo para o leitor proposto (colegas de outra sala) ou para o professor e examinadores?
Na tentativa de aprofundar mais um pouco as reflexões sobre os efeitos das condições de produção, analisaremos agora os textos 3 e 4. O texto 3 foi produzido por uma criança de 2a série (8 anos) e o texto 4, por uma criança de 3a série (10 anos). Nos dois textos apresentados, podemos identificar claramente os pontos de vista. No texto 3, a cadeia argumentativa é: "as crianças devem fazer os trabalhos de casa porque é preciso ajudar a mãe porque ela trabalha e, então, ela chega cansada em casa." No texto 4, a cadeia é: "as crianças devem trabalhar em casa porque é preciso ajudar a mãe porque a mãe precisa trabalhar para sustentar a família para que as pessoas não morram"

Texto 3
___________________________________________________________________________
Eu acho que nos devemos ajudar as nosas mães que elas tem que trabalhar e nos devemos ajudar as nossam mães que quando elas chegãoam do trabalho cansada poriso devemos ajudar elas.
___________________________________________________________________________
Escola 3, 2a série, 8 anos

Texto 4
___________________________________________________________________________
Sim proque o finho tem qui ajuda a mãe i a mãe ten qui trabalha para sustenta a familia e muito inportante trabalha porque si não as pessoão morre mae pai trabalhe muito, nã briqe porque sinão voce sai do trabalho.
___________________________________________________________________________
Escola 3, 3a série, 10 anos

No primeiro caso, não houve preocupação em justificar o fato da mãe trabalhar. Tal premissa foi tomada como inabalável. A criança se preocupou em articular a relação entre a "necessidade de ajudar" e o "fato da mãe trabalhar" (se ela trabalha, ela chega cansada e nós precisamos ajudá-la). No texto 4, a justificativa da justificativa foi centrada na necessidade de aceitação da premissa. Ou seja, se o leitor não considerar que a mãe precisa trabalhar, a argumentação está enfraquecida, logo, há uma justificativa para a aceitação da premissa.
Apesar dos dois textos terem sido agrupados em um mesmo modelo configuracional (ponto de vista + justificativa + justificativa da justificativa), as diferenças entre eles são grandes. Podemos nos perguntar se o fato da criança 4 ter centrado os esforços em justificar a premissa dada não é indício de que ela está, de alguma forma, antecipando a rejeição a essa premissa. Nessa caso, poderíamos dizer que ela tem, no interior dessa justificação, uma resposta a uma restrição (contra-argumentação). A voz que diz que "a mulher deve tomar conta da casa" não estaria sendo considerada nesse caso? Aceitando o pressuposto de que quando justificamos a justificativa, estamos garantindo a aceitação da premissa, somos levados a aceitar que estamos considerando a possibilidade de "um outro" (interlocutor ausente) que rejeite tal premissa. Se estivermos achando que uma certa premissa é aceita universalmente, podemos não investir em convencer acerca dela, já que estamos todos convencidos. A forma, portanto, de computar os dados em relação à presença ou ausência de contra-argumentos nos estudos sobre produção de textos argumentativos teria que ser radicalmente mudada, pois acataríamos que toda justificativa de justificativa que tivesse por função garantir a aceitação da premissa, deveria ser considerada como contra-argumentação. 
Diversos textos analisados levaram a outras evidências de que as imagens da escrita construídas no contexto escolar guiam o processo de construção. Observamos que algumas premissas, tomadas como naturalmente aceitas no interior da escola, são apresentadas sem justificação. 
Apontamos, ainda, a ocorrência de um fenômeno que denominamos de homogeneização do discurso. Tal fato pode ser evidenciado pela freqüência com que os alunos defenderam o ponto de vista de que as crianças devem fazer os trabalhos domésticos (85.9%) em contraposição à baixa freqüência dos que disseram que as crianças não devem trabalhar em casa  (10.3%). Por outro lado, é possível que a forma como o professor lida com as diferenças em sala de aula também tenham um efeito sobre tal fenômeno. A análise das posições por série e por professor mostra tal efeito. Em 6, das 12 turmas, houve 100% de alunos defendendo a mesma posição. Em apenas duas turmas, encontramos mais de uma criança defendendo o ponto de vista de que as crianças não devem fazer serviços domésticos (escola 4, 2a série: 36.4%; escola 2, 4a série: 42.1%). É possível que tal diferença seja decorrência do tipo de relação que se estabelece entre  professoras e alunos. Ou seja, tais dados fortalecem nossa posição de que os alunos pensam no professor enquanto interlocutor durante o processo de escrita e são, por isso, contagiados pelo que já conhecem sobre a cultura escolar e sobre o professor.

Em suma...
São muitas as questões postas para reflexão nesse estudo. Um primeiro aspecto que podemos salientar é que, enquanto usuários da língua, quando solicitadas a produzir textos argumentativos, as crianças envolvem-se na tarefa, na tentativa de atender às expectativas de seus interlocutores. No entanto, as formas que encontram para atender à solicitação são variadas e são respostas às imagens criadas por elas acerca da instituição em que ocorre o evento de interação.
Essa idéia perpassa todas as análises que fazemos. Um tema repetidamente retomado nas análises dos dados foi quanto às divergências acerca da capacidade de crianças jovens produzirem textos argumentativos elaborados. Conforme dissemos anteriormente, autores como Golder e Coirier (1994, 1996) apontam que apenas aos 15 / 16 anos, os adolescentes seriam capazes de produzir argumentações elaboradas. A dificuldade, segundo tais autores, seria mais diretamente relacionada com uma incapacidade de inserir contra-argumentos nos textos. 
Os nossos dados mostram que 29.8% dos alunos de 2a série (8 a 10 anos) apresentaram contra-argumentos, de modo similar ao que ocorreu com o estudo de Leitão e Almeida (2000). No entanto, quando passamos a analisar os resultados por turma, encontramos uma turma em que nenhuma criança gerou contra-argumento, de modo similar ao que aconteceu com as crianças de 2a série do estudo de Santos (1997) e outra turma em que 54.5% dos alunos geraram restrições e refutações (contra-argumentação), resultado similar ao conseguido pelos adolescentes desse mesmo estudo. Tal fenômeno se repetiu entre os alunos de 3a série (9 a 11 anos), em que 35,5% produziram contra-argumentos. Novamente, foram encontradas duas turmas em que nenhuma criança gerou pontos de vista diferentes e uma turma em que 80% dos alunos apresentaram tal desempenho (resultado similar aos adolescentes de 18 anos do estudo de Marchand, 1993). Na 4a série (10 - 12 anos), 54.1% conseguiram tal resultado (em uma das turmas, 84.6% dos alunos apresentaram tal desempenho). Perguntamos, então, por que ocorreram tais diferenças? Será que esses são efeitos das práticas pedagógicas?
Em relação à "pouca" presença de contra-argumentos na escrita infantil, diferentes autores levantam várias hipóteses e uma delas é a de que tais crianças ainda não seriam capazes de operar através de descentração, ou seja, que elas não seriam capazes de colocar-se no lugar de um interlocutor ausente e antecipar suas objeções.
Nossos dados nos permitem fazer restrições a este tipo de explicação. Em primeiro lugar, como dissemos acima, muitas crianças, com idades inferiores a 12 anos, em algumas turmas, apresentaram contra-argumentos. Em segundo lugar, em muitos textos que não tinham contra-argumentação, as crianças desenvolviam justificativas das justificativas em que tentavam convencer o leitor acerca da veracidade das premissas. Nesses casos, eles provavelmente estavam antecipando objeções, pois, se considerassem que as premissas eram universalmente aceitas, não precisariam justificá-las. Frente a tais resultados, colocamos a hipótese de que é possível que as crianças não integrem os contra-argumentos porque não consideram necessário fazê-lo para resolver o problema. 
Outras questões são, por nós, consideradas. Por que os alunos escreveriam segundo esse protótipo textual? Os gêneros textuais que são predominantemente argumentativos e que circulam socialmente são constituídos de todos aqueles elementos propostos nas análises mais ortodoxas sobre produção de textos argumentativos? Esse protótipo não seria mais uma prescrição escolar que tendemos a assumir como único legítimo? Caso essa hipótese não seja correta e esse protótipo seja, de fato, comum aos textos argumentativos autênticos, podemos ainda questionar: "Tais modelos textuais circulam na escola? Caso eles estejam  presentes na instituição escolar, crianças de todas as séries são igualmente expostas a tais espécies textuais?
Essas questões conduzem nossas análises para um outro foco de reflexão que é o da instituição escolar e das práticas escolares sobre textos argumentativos. Em relação às práticas escolares e às imagens da instituição, poderemos refletir sobre o fato de que os alunos tendiam a criar um discurso homogêneo e, assim, foram observados textos em que os alunos afirmavam um ponto de vista, mas depois apontavam restrições a esses pontos de vista sem refutá-las. Encontramos, também, muitos textos em que os constituintes da argumentação estavam presentes, mas era difícil, para o leitor, reconstituir a cadeia argumentativa, pois os textos eram escritos como se o leitor conhecesse o comando da atividade e tivesse participado da discussão em sala de aula. Ou seja, os textos traziam marcas da situação imediata de produção. Consideramos que isso decorre do fato de, na escola, os alunos escreverem geralmente para o professor e, no máximo (e nem sempre)... também para colegas da sala. Em suma, salientamos a necessidade de aprofundar os estudos sobre as condições de produção de textos argumentativos na escola e suas marcas sobre a produção escrita dos alunos.
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Tabela 1: Freqüência de tipos de configurações textuais por série

Configuração textual
Séries
Total

2a
3a
4a


F
%
F
%
F
%
F
%
1. PV + JUS + JJ + REST + REF
04
8,5
06
12,5
13
21,3
23
14,7
2. PV + JUS + REST + REF
06
12,8
07
14,6
07
11,5
20
12,8
3. PV + JUS + JJ
14
29,8
17
35,4
11
18,0
42
26,9
4. PV +JUS
12
25,6
13
27,1
11
18,0
34
21,8
5. PV + REST + REF
02
4,3
02
4,2
02
3,3
06
3,8
6. REST + REF
--
--
01
2,1
--
--
01
0,6
7. PV
07
14,9
02
4,2
05
8,2
14
9,0
8. PV + JUS + JJ + REST
01
2,1
--
--
04
6,6
05
3,2
9. PV e/ou JUS + REST
01
2,1
--
--
07
11,5
08
5,1
10. PV1 + PV2
--
--
--
--
01
1,6
01
0,6
TOTAL
47
100,1
48
100,1
61
100
156
99,8
PV: ponto de vista; JUS: justificativa; JJ: justificativa da justificativa; REST: restrição; REF: refutação; NPV: novo ponto de vista; PV1 + PV2: ponto de vista 1 + ponto de vista 2.





