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PROCEDIMENTO 

 

1. Selecione um texto, imagem ou filme para ser discutido 

Identifique um texto, trecho de livro, poesia, notícia de jornal, ou trecho de filme, ou 

coleção de obras de arte que sirvam como ponto de partida para a roda de conversa.  

2. Os alunos leem e respondem ao texto 

Peça aos alunos que leiam o texto ou visualizem o recurso de imagem (vídeo, foto, etc) 

selecionado e que destaquem três frases que mais lhe chamaram atenção, copiando cada 

frase na frente de um cartão. No verso, eles devem escrever, com suas próprias palavras, 

porque escolheram essa citação, que significado ela tem para eles ou que lembranças ela 

suscitou. Eles podem ter ligado a frase a algo que aconteceu em suas próprias vidas, ou a 

filmes ou leituras que tenham tido contato, ou mesmo a algum evento histórico ou atual. 

3. Os alunos compartilham em grupos 

Divida os alunos em grupos de três, identificando um aluno A, um B e o outro C em cada 

grupo. Peça aos alunos A que leiam uma das citações escolhidas para o grupo. Os alunos B 

e C discutem a citação. O que eles acham que isso significa? Por que eles acham que essas 

palavras podem ser importantes? Depois de alguns minutos, peça aos alunos A que leiam 

o verso do cartão (ou expliquem por que escolheram a citação). Esse processo continua 

com os alunos B compartilhando e depois com os alunos C. 

 

 

A estratégia “Citação e Argumentação” ajuda os todos os alunos a participar da conversa como 

ouvintes e oradores ativos. Trabalhando em trios, os alunos compartilham e discutem suas 

impressões acerca de um texto, imagem ou filme. Como a estratégia oferece uma estrutura 

explícita para a discussão, incentiva os alunos mais tímidos a compartilhar suas ideias e garante 

que os alunos mais falantes escutem em silêncio. 

Materiais Necessários: Texto, imagem ou vídeo, cartões para escrita e canetas ou canetinhas. 



 

Variações 

 

• Usando imagens: Esse mesmo processo pode ser usado com imagens em vez de 

citações. Você pode dar aos alunos uma coleção de pôsteres, pinturas e fotografias do 

período em que estuda e depois pedir aos alunos que selecionem três imagens que se 

destacam para eles. No verso de uma ficha, os alunos devem explicar por que selecionaram 

essa imagem e o que acham que ela representa ou por que é importante. 

 

• Usando perguntas: Peça aos alunos que pensem em três perguntas “sondadoras” que o 

texto levanta para eles. (Uma pergunta de “sondagem” é interpretativa e avaliativa. Ela 

pode ser discutida e não possui uma resposta “certa” claramente definida, em vez de 

esclarecer perguntas que normalmente são de natureza factual.) Os alunos respondem à 

pergunta no verso de seu cartão. Em pequenos grupos, os alunos selecionam uma de suas 

perguntas para os outros dois alunos discutirem. 

 

 

 


