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“Depois que a experiência me ensinou que todas as 
coisas que frequentemente ocorrem na vida 
ordinária são vãs e fúteis; quando vi que todas as 
coisas que eu temia e que me temiam não tinham 
nada de bom ou mau em si exceto na medida em que 
o espírito era afetado por elas, decidi finalmente 
investigar se poderia haver algo verdadeiramente 
bom e capaz de comunicar sua bondade e pelo qual 
o espírito poderia ser afetado com exclusão de todas 
as outras coisas: decidi investigar se posso 
descobrir e adquirir a faculdade de usufruir por 
toda a eternidade e de modo contínuo a suprema 
felicidade.” 
 
                  Baruch de Spinoza (1677/1932/1973: 51) 
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RESUMO 

Esta pesquisa está inserida no Programa de Extensão Universitário Interinstitucional – 

Programa Ação Cidadã – (PAC-LAEL-PUC/SP) no quadro de formação contínua de 

professores com base na perspectiva crítica, ou seja, na formação de profissionais 

crítico-reflexivos. O objetivo principal deste trabalho é compreender como as atividades 

em cadeia do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis permitem 

a produção criativa do denominado “Agir Cidadão”, ou seja, um agir que concretiza 

valores defendidos no projeto, com base na autonomia responsável dos participantes, 

para a solução dos problemas que vivem. As referências ao tópico Agir Cidadão foram 

observadas: (a) nos encontros de planejamento do grupo de pesquisadores; (b) nas 

oficinas de formação do Grupo de Apoio (Parrilla & Daniels, 2004); (c) nos encontros 

de formação das educadoras; (d) em uma aula pautada pelos princípios discutidos; e (e) 

na apresentação do evento 1º. Simpósio Ação Cidadã. Este estudo está embasado 

teoricamente em uma visão de formação de profissionais crítico-reflexivos (Liberali, 

2009c; Magalhães, 2009; Nóvoa, 1995, Pérez Gómez, 2000), na Teoria da Atividade 

Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, 1934/1993; Leontiev, 1959/1998; Engeström, 

2000/2005, 2003; Daniels, 2003), na constituição do profissional reflexivo com base na 

linguagem (Bakhtin, 1953/2003) e na centralidade da colaboração para a formação de 

professores (John-Steiner, 2000; Magalhães, 2009). Utiliza, assim, a pesquisa crítica de 

cunho colaborativo (Magalhães, 2009), metodologia que possibilita espaços para que 

todos os envolvidos busquem transformações em suas práticas. Participaram desta 

investigação pesquisadores do PAC, educadoras e alunos de creches da zona leste de 

São Paulo. Os dados foram gerados em 2007 por meio de observação e gravação em 

áudio e vídeo de atividades de formação. Para compreender a produção de significados 

em Cadeia Criativa (Liberali, 2006) e analisar a argumentação como um processo 

colaborativo, esses dados foram discutidos com base na análise dos conteúdos temáticos 

(Bakhtin, 1953/2003), da argumentação (Pontecorvo, 2005) e dos tipos de argumentos 

utilizados (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005). Foi analisado o papel da 

argumentação na construção do tópico “Agir Cidadão”. Os resultados apontam que a 

argumentação possibilitou uma configuração mútua de sentidos (Aguiar, 2010) nas 

atividades analisadas e, em alguns momentos, oportunizou traços criativos produzindo 

significados compartilhados pelos grupos.  

 

Palavras-chave: Formação de educadores, Cidadania, Argumentação 



 
 

ABSTRACT 

This research is part of the Interinstitutional University Extension Program – Acting as 

Citizens Program – (PAC-LAEL-PUC-SP) in the framework of teacher continuing 

education based on a critical perspective, that is, the formation of critical-reflexive 

professionals. The main objective of this study is to understand how the chain of 

activities of the Extension Project Learn-Play: Children’s Stories allows the creative 

output of the “Citizenship Attitudes”, that is, actions which materialize values outlined 

in the project, based on responsible autonomy for participants to seek solutions for 

problems they need facing. The references to “Citizenship Attitudes” topic were 

observed during: (a) the planning meetings of the group of researchers (b) the 

workshops for developing the Teacher Support Team – TST (Parrilla & Daniels, 2004); 

(c) the teacher education meetings; (d) a class based on the discussed principles; and (e) 

the presentation at the Acting as Citizens Symposium. This study is theoretically 

grounded on a vision to develop critical-reflective professionals (Liberali, 2009c; 

Magalhães, 2009; Nóvoa, 1995; Pérez Gómez, 2000), on the Social-Historical-Cultural 

Activity Theory (Vygotsky, 1930/2003); Leontiev, 1959/1998; Engeström, 2000/2005; 

2003; Daniels, 2003), on the constitution of the reflective professional focusing on the 

issue of language (Bakhtin, 1953/2003) and on the centrality of collaboration for 

teachers education (John-Steiner, 2000 and Magalhães, 2009). It adopts the critical 

research of collaboration methodology (Magalhães, 2009), which allows space for 

everyone involved to seek changes in their practices. The participants of this 

investigation were researchers from PAC and educators and students of daycare centers 

located at the east area of the city of Sao Paulo. The data were generated in 2007 

through observation and audio and video recording of teacher education activities. In 

order to understand the production of meanings in the Creative Chain (Liberali, 2006) 

and to analyze the argumentation as a collaborative process, the discussion of these data 

were based on the analysis of theme contents (Bakhtin. 1953/2003), argumentation 

(Pontecorvo, 2005) and the types of arguments (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005) that were used. It was also analyzed the role of argumentation through the 

construction of the topic “Acting as Citizen”. The results show that argumentation 

provided a mutual configuration of senses (Aguiar, 2010) in the analyzed activities and, 

some times, it provided creative traits producing shared meanings by the groups. 

Key words: Teacher Education, Citizenship, Argumentation 
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INTRODUÇÃO 

 

A) CONHECENDO PARA MELHOR COMPREENDER: A DESCRIÇÃO 

GERAL DOS CONTEXTOS 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender como as atividades em cadeia do 

Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis1 permitem a produção 

criativa do denominado “Agir Cidadão”, ou seja, um agir que concretiza valores 

defendidos no projeto para além dos muros da creche2, com base nas atitudes das pessoas 

participantes, que, com autonomia responsável, buscam soluções para problemas que 

precisam enfrentar. Para isso, proponho-me a acompanhar as atividades desenvolvidas 

desde o planejamento de ações dos pesquisadores-formadores até os relatos de efeitos que 

essas ações operam no ambiente extraescolar que envolve as crianças.  

Os princípios do Programa “Ação Cidadã” estão pautados pelos valores de 

colaboração, criatividade, responsividade, criticidade, ética interdependente e 

responsabilidade. Dessa forma, objetiva desenvolver atividades para a compreensão, 

discussão, transformação e ação referentes ao trabalho dos formadores, coordenadores, 

professores, alunos e pais das instituições em que atua, tendo por base uma perspectiva de 

cidadania. Com esse foco, esse Programa instituiu uma forma inovadora de formação em 

Cadeia Criativa3 (Liberali, 2006), por meio de Grupo de Apoio4 (Parrilla e Daniels, 2004) 

nas diferentes instituições em que atua. É importante salientar que a Cadeia Criativa 

sempre tem um movimento ético de transformar para o bem. Os pesquisadores querem 

compartilhar com a sociedade os valores que sustentam o Programa, pois são valores que 

                                                 
1 O Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis está inserido no Programa de Extensão 
Universitária Interinstitucional intitulado Programa Ação Cidadã (PAC), o qual não está relacionado com o 
Programa de Aceleração do governo brasileiro (Governo Lula). O PAC a que esta pesquisa se refere foi 
formado pelo Núcleo Ação Cidadã (NAC), pelas pesquisadoras Magalhães, Liberali e Lessa em 2002 e será 
detalhado adiante. 
2 A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 determina como primeira etapa da educação básica a educação 
infantil oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos e em pré-escola para 
crianças de quatro a seis anos. As instituições participantes desta pesquisa atendem crianças de 0 a 6 anos e 
são denominadas creches; por esse motivo utilizamos esse termo no trabalho. 
3 Liberali (2006) explica que uma Cadeia Criativa envolve parceiros em uma atividade produzindo 
significados compartilhados (Vygotsky, 1934/1993) que, farão parte dos sentidos que alguns dos 
participantes intencionalmente levarão para compartilhar com outros sujeitos, cujos sentidos foram 
produzidos em contextos diferentes daquela atividade primeira. Dessa forma, novos significados são 
criativamente produzidos, mantendo traços dos significados compartilhados na primeira atividade.   
4 São grupos de educadores que dão suporte e buscam, a partir de um tema em comum, discutir com os 
demais colegas de trabalho as dúvidas encontradas. 
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podem transformar as condições de injustiça em que as pessoas vivem. Essa alternativa 

possibilita a transformação do contexto escolar, bem como dos modos individuais de 

participação pautados pelos valores instituídos no PAC.  

 Esse Programa é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades 

no Contexto Escolar (LACE), inserido no Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), na linha de pesquisa Linguagem e Educação. 

Considerando esse contexto geral, faz-se necessário situar o meu leitor sobre as 

diferentes instâncias em que este estudo está inserido. Para melhor compreensão, apresento 

um esquema que ilustrará a constituição do GP LACE e, logo após, explicarei essa 

composição com maiores detalhes. 

GP    LACE

PESQUISA EXTENSÃO

LCMLCC PAC COGEAE

Quadro 1 : Constituição do Grupo de Pesquisa LACE 
 

 

O GP LACE foi fundado em 2004 e é coordenado pelas pesquisadoras Maria 

Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali, ambas da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Esse Grupo de Pesquisa é credenciado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela PUC-SP, e desde o seu início 

desenvolve pesquisas de intervenção crítico-colaborativas que investigam a constituição 

dos sujeitos, suas formas de participação e a produção de sentidos e significados em 

Educação. O cerne do seu trabalho está pautado: 1) pela discussão dos modos como a 

linguagem está sendo enfocada nos contextos de formação de professores; 2) por um 
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quadro teórico-metodológico em que o trabalho de investigação, nos contextos 

profissionais escolares, e de análise, com foco na linguagem, visa à compreensão dos 

contextos criados para produção de significados compartilhados5.  

O desenvolvimento do trabalho do GP LACE se dá por projetos situados na 

pesquisa e na extensão. Na pesquisa são duas temáticas: Linguagem, Colaboração e 

Criticidade (LCC) e Linguagem, Criatividade e Multiplicidade (LCM). 

O LCC foi criado em 2007 e tem por base reflexões teórico-metodológicas sobre os 

conceitos de colaboração e criticidade em pesquisas realizadas no contexto escolar. As 

pesquisas desenvolvidas nessa temática consideram a colaboração fundamental para o 

encadeamento da reflexão crítica na produção do conhecimento nas questões de ensino-

aprendizagem. 

O LCM, também criado em 2007, foi constituído com base na necessidade de 

investigações sobre a linguagem em diversos espaços múltiplos de ensino-aprendizagem. 

Tem como foco a argumentação nos contextos de produção de significados 

compartilhados, enfocando as questões de formação crítica em contextos mono e bilíngues, 

em que a linguagem possibilita a constituição de Cadeias Criativas (Liberali, 2006).  

As pesquisas desenvolvidas nas duas temáticas do LACE embasam as ações dos 

pesquisadores em projetos e trabalhos de extensão junto à comunidade. Essas ações são: a) 

cursos oferecidos à comunidade pela Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE; e b) Programa de Extensão Ação Cidadã (PAC). 

É importante salientar que os projetos desenvolvidos no PAC proporcionam contextos para 

o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e para o aprofundamento das questões teórico-

metodológicas abordadas no LACE. Existe um movimento, uma relação dialética entre 

ambos os projetos – Pesquisa e Extensão – o que fortalece a ação de ambos6. 

O PAC, criado desde 2002, objetiva desenvolver contextos que se organizem pela 

colaboração e reflexão crítica nas interações entre todos os participantes envolvidos. A fase 

1 do PAC foi de 2002 a 2006 e contou com o apoio da ONG “Conexão – Serviço de 

Integração Social” que estabeleceu contato entre o Grupo de Pesquisa e as escolas da rede 

estadual de Carapicuíba (Fidalgo & Liberali, 2006). O ponto fundamental é o 

desenvolvimento de ações e pesquisas que aprofundem a análise, a compreensão e o 

                                                 
5 Informações retiradas do seguinte documento: Relatório de Pesquisa: Grupo de Pesquisa: linguagem em 
atividades do contexto escolar (LACE) (Liberali, 2008c).  
6 Informações retiradas do seguinte documento: Relatório parcial de extensão universitária do projeto: 
Programa Ação Cidadã – apresentado para a Comissão de Extensão do CEPE (Liberali, 2009c). 
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questionamento das práticas didáticas, bem como dos valores e das necessidades que 

embasam todos os contextos envolvidos. Esse programa é voluntariado e pretende alcançar 

os educandos, educadores e toda a comunidade ao redor das instituições escolares, 

desenvolvendo em todos a responsabilidade no processo de transformação e construção de 

valores, sentidos e ações sociais possíveis.  

Essa transformação é iniciada nos espaços pesquisados com a discussão dos valores 

e princípios que embasam a compreensão das questões de ensino-aprendizagem e de como 

essas práticas formam alunos cidadãos. Nessa perspectiva, a formação crítica de 

educadores, pelo viés da Linguística Aplicada, enfatiza a responsabilidade que os 

pesquisadores têm de pensar a educação de educadores, utilizando a linguagem com foco 

na formação dos sujeitos como seres transformadores, ou seja, seres que dialogam com 

seus semelhantes, questionam e transformam contextos e práticas. Dessa forma, todos os 

projetos inseridos no PAC se organizam como atividades de formação crítica de 

educadores, por meio de Cadeias Criativas (Liberali, 2006). Todos os participantes tornam-

se formadores de educadores fornecendo subsídios para trabalhar com os problemas 

educacionais, culturais e da própria formação docente. 

A formação de educadores em Cadeia Criativa (Liberali, 2006) pode possibilitar o 

compartilhamento de conhecimentos, em que a criatividade é demonstrada, uma vez que na 

produção em cadeia podem-se manter traços dos significados compartilhados desde a 

primeira atividade. Nesse movimento, a ação é compreendida como inter-relacionada com 

questões éticas peculiares ao contexto sócio-histórico-cultural, indo além da concepção de 

cidadania como direitos e deveres, mas como atividade desejável (Gentili & Alencar, 

2001).  

De acordo com Liberali (2008b: 3) “o caráter da formação dos professores, em que 

conteúdos, conceitos e procedimentos são repassados para os demais sem estabelecer 

relação entre teoria e prática é muito grande”. Nesse sentido, as pesquisas em formação 

de professores, na Linguística Aplicada, oferecem uma base para compreensão e 

transformação do educador e permitem um olhar diferenciado para as questões 

educacionais. No desenvolvimento das pesquisas, ao proporcionar espaços para que “os 

professores e formadores tornem seus sentidos públicos, os dividam com os outros e os 

submetam à crítica, cria uma possibilidade dialética de transformação” (Magalhães, 

Liberali e Cavenaghi-Lessa, 2006: 21). 
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De 2007 a 2009 foi desenvolvida a fase 2 do PAC. Em 2007, o PAC desenvolveu 

três projetos de extensão: a) Leitura e Escrita nas diferentes áreas (LEDA); b) Múltiplos 

Mundos (MM); e c) Aprender Brincando (AB), ao qual esta pesquisa está vinculada. 

O esquema abaixo apresenta, para melhor compreensão, a estruturação do PAC: 

 

PAC

LEDA MM AB

Quadro 2 : Ramificações do Programa Ação Cidadã

 

O LEDA surgiu da necessidade de diferentes escolas por programas de formação de 

professores que permitissem o desenvolvimento de propostas para enfrentar os problemas 

de  leitura e escrita  dos alunos. Essas preocupações eram confirmadas com o baixo 

rendimento das crianças e adolescentes em provas oficiais, como SARESP7, PISA8 e 

ENEM9. 

Desde 2006, o LEDA foi realizado junto a escolas da rede pública de São Paulo e 

Grande São Paulo. O projeto objetivava superar os problemas com leitura e escrita, 

desenvolvendo Grupos de Apoio (Parrilla e Daniels, 2004) para trabalhar autonomamente 

com a leitura crítica e a escrita de gêneros (Bakhtin/Volochinov, 1929/ 1995), na 

construção de saberes das diversas áreas do conhecimento. 

O subprojeto de extensão MM é uma proposta de abertura de discussões entre os 

integrantes dos vários projetos e comunidades de ensino e de pesquisa ao redor do mundo. 

                                                 
7 Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 
8 Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Minha tradução de Programme for International Student 
Assessment. 
9 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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De acordo com Liberali (2008b: 14) “o Múltiplos Mundos é um projeto para o 

desenvolvimento de valores de forma interdependente entre comunidades múltiplas”. 

Em 2007, apesar de planejado, o MM não se desenvolveu em sua totalidade, 

aconteceu apenas por meio de trocas de e-mails entre alguns dos participantes. Em 2008, o 

MM virtual se organizou: a) por trocas de e-mails entre os integrantes dos demais 

subprojetos, ampliando a base de intercâmbio dos pesquisadores por meio de lista de 

discussão; e b) pelo All Star/Múltiplos Mundos Show – uma atividade que tem como base 

dois subprojetos: o All Stars Talent Show10 e Múltiplos Mundos. Seu objetivo é organizar 

atividades de desenvolvimento formativo baseadas em performances artísticas, gerando 

valores de forma interdependente entre comunidades múltiplas. Dessa forma, os parceiros 

envolvidos nos projetos do PAC são convidados a realizar curtas apresentações que 

expressem, de forma engajada, os valores que estão na base das ações cidadãs que eles 

desenvolvem nos seus trabalhos. 

O AB tem por objetivo valorizar a formação de profissionais para o trabalho 

educacional. Este sempre foi o cerne do trabalho realizado pelo GP LACE. Porém, em 

2006, percebeu-se que a base para a organização do AB e para os segmentos que o 

compõem deveria estar presente desde a entrada da criança na escola. Sendo assim, com a 

inclusão da Educação Infantil na Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas e 

entendida como etapa inicial pela Lei de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996), foi fundamental 

reconhecer a relevância de projetos que enfocassem as necessidades de formação nesse 

contexto.  

Como esta pesquisa está inserida no AB, acredito que seja necessária uma 

explicação de como esse subprojeto se constituiu desde a sua criação. 

O projeto AB surgiu em 2006, com o objetivo de sanar uma necessidade 

verbalizada pelo dirigente da Entidade Civil11 para a Professora Doutora Alzira Shimoura, 

pesquisadora do Grupo LACE. Essa pesquisadora frequentava algumas atividades 

oferecidas pela Entidade Civil e, em determinado dia, o dirigente comentou sobre a 

necessidade de aprimorar a formação das educadoras das cinco creches ligadas à Entidade 

Civil.  

Para melhor compreensão, apresento abaixo o esquema das ramificações do Projeto 

Aprender Brincando referente a 2007, teço alguns comentários sobre esse primeiro ano de 
                                                 
10 Foi criado e organizado pela ONG All Stars Project de Nova York. 
11 O nome da Entidade Civil será mantido em anonimato. Nesta tese, será utilizada a sigla EC para referir-se 
à instituição. 
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desenvolvimento do projeto para, depois, apresentar o esquema de organização do projeto 

após sua reestruturação, a partir de 2008. 

 

Histórias infantis Equipe Diretiva Grupo de

educadoras

AB

Quadro 3 : Projeto Aprender Brincando e os seus subprojetos (2007)

 

Em 2007, o Projeto Aprender Brincando foi organizado, inicialmente, em dois 

subprojetos, a saber: a) Aprender Brincando: Histórias Infantis; e b) Aprender Brincando: 

Equipe Diretiva. Nesse ano, participavam do projeto aproximadamente 60 educadoras, de 

cinco creches localizadas na zona leste da cidade de São Paulo. No final de 2006, haviam 

sido selecionadas educadoras para compor o Grupo de Apoio (Parrilla e Daniels, 2004), 

que integraria o Aprender Brincando: Histórias Infantis. Esse subprojeto objetiva a 

formação de Grupos de Apoio, constituídos por educadores de Centros de Educação 

Infantil, para utilizar o brincar como palco da aprendizagem dos conteúdos dos diferentes 

eixos propostos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI 

(Brasil, 1998)12 e da cidadania.  

O Aprender Brincando: Equipe Diretiva objetivava a formação de coordenadores 

pedagógicos para elaboração e atuação com o Projeto Político Pedagógico (PPP), em suas 

respectivas unidades escolares. O foco do trabalho era desenvolver modos de compreender 

e avaliar as ações pedagógicas dentro dos princípios das instituições de ensino, debatendo 

assim, questões fundamentais do PPP.  

                                                 
12 Eixos apresentados no documento RCNEI: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, 
Natureza e Sociedade e Matemática (Brasil, 1998). 
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Após a organização dos dois subprojetos, as coordenadoras do AB depararam-se 

com um problema. O que fazer com as educadoras que não foram escolhidas para compor 

o Grupo de Apoio, uma vez que no mesmo horário deveria haver atividades de formação 

para toda a equipe das creches? Dessa forma, para suprir essa demanda, organizou-se um 

outro subprojeto denominado Grupo de Educadoras, que procurou desenvolver as 

habilidades necessárias na atividade Contar Histórias. O trabalho com contação de histórias 

infantis foi desenvolvido pela Professora Doutora Alzira Shimoura, que havia 

desenvolvido sua tese de doutorado nessa área. 

No final do ano de 2007, o grupo de pesquisadores realizou uma reunião para 

avaliar o desenvolvimento dos trabalhos e planejar algumas alterações no projeto para o 

ano de 2008. O esquema a seguir representa a organização do Projeto Aprender 

Brincando, a partir de 2008:                                                                

 

Histórias infantis Equipe Diretiva Ensino Bilíngue

AB

Quadro 4: Projeto Aprender Brincando e os seus subprojetos ( a partir de 2008)

 

Em 2008, o Projeto Aprender Brincando foi organizado em três subprojetos, a 

saber: a) Aprender Brincando: Histórias Infantis – com foco no educador, em seu trabalho 

com o brincar e com a leitura na formação inicial das crianças; b) Aprender Brincando: 

Equipe Diretiva – que enfatiza o papel da equipe diretiva na formação dos educadores; e c) 

Aprender Brincando: Educação Bilíngue – que objetiva “desenvolver modos de 

compreender, planejar, realizar e avaliar as ações pedagógicas nas salas de aula por 
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meio do contar histórias infantis e o brincar em língua internacional” (Wolffowitz-

Sanchez, 2009: 36). 

As coordenadoras do PAC também coordenam cursos de extensão universitária, 

oferecidos pela COGEAE, com o objetivo de garantir o desenvolvimento e 

aprofundamento das questões atuais, promovendo atualização nos temas relacionados à 

formação de professores, coordenadores pedagógicos e diretores. 

Várias pesquisas foram concluídas e outras estão sendo realizadas no PAC. 

Algumas pesquisas já realizadas são: Schettini (2006), que estuda os encontros 

pedagógicos nas escolas de Carapicuíba; Fuji (2008), que investiga a formação de 

conceitos e a formação cidadã; e Wolffowitz-Sanchez (2009), que aborda a formação 

docente para a educação infantil bilíngue no grupo de formação denominado Grupo Gestor 

(Liberali & Wolffowitz-Sanchez, 2008). Também temos a pesquisa de Fuga (2009), que 

analisa o movimento do significado de Grupo de Apoio na Cadeia Criativa de Atividades 

no Programa Ação Cidadã; a de Rodrigues (2010), que busca compreender o papel da 

argumentação na formação crítica de professores e coordenadores pedagógicos em uma 

creche conveniada com a Prefeitura do Município de São Paulo; a de Santos (2010), que 

busca compreender como a argumentação, desenvolvida entre pesquisadores e professores, 

permite expor sentidos e significados sobre a brincadeira, no movimento da Cadeia 

Criativa; e a pesquisa de Silveira (2010), que demonstra a produção compartilhada de 

conhecimentos sobre conceitos matemáticos em uma escola estadual de Ciclo II. 

Existem também várias pesquisas em andamento. Em nível de iniciação científica 

temos a pesquisa de Martins, que objetiva compreender criticamente como o ensino 

bilíngue desenvolve o aluno cidadão; e a de Carmo, que busca a compreensão dos 

contextos do brincar como possibilidade de aprendizagem e formação cidadã. Em nível de 

mestrado, destaco a de Pretini que enfoca os sentidos sobre o papel da linguagem enquanto 

instrumento-e-resultado (Newman e Holzman, 1993/2002) na ação de graduandos em 

Letras; a de Amancio, que busca investigar a utilização de portifólio como instrumento 

para a reflexão crítica do professor de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. 

Em nível de doutoramento, destaco a pesquisa de Vendramini-Zanella, que objetiva 

desenvolver um trabalho de formação crítica dos alunos de cursos de licenciatura na 

atividade de contar histórias para crianças com câncer em hospitais; e a de Lemos, que 

procura analisar como os sentidos sobre colaboração são partilhados e transformados no 

GP LACE e na COGEAE.   



 
 

22 

Todos os trabalhos aqui relacionados refletem grandiosa importância para o PAC, 

uma vez que dialeticamente geram dados para avaliação e reconstrução do Grupo de 

Pesquisa. Esse quadro foi fator decisivo para que eu realizasse minha pesquisa com dados 

do primeiro ano de desenvolvimento do subprojeto Aprender Brincando: Histórias 

Infantis, marcando, portanto, a inauguração do segmento Histórias Infantis em 2007 e 

apontando reflexões sobre as ações que constituem este subprojeto. 

Após situar o meu leitor sobre as instâncias que compõem esta pesquisa, nas 

próximas páginas será apresentado o estudo realizado com o objetivo de compreender 

como as atividades em cadeia do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias 

Infantis permitem a produção criativa do denominado “Agir Cidadão”, ou seja, um agir 

que concretiza valores defendidos no projeto para além dos muros da creche, com base nas 

atitudes das pessoas participantes, que com autonomia responsável, buscam soluções para 

problemas que precisam enfrentar. 

 

B) ESTE ESTUDO NO GRUPO LACE 

 

A temática central de análise deste estudo é o Agir Cidadão nas seguintes 

atividades – todas pertencentes ao Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias 

Infantis: (elo a) encontros de planejamento do grupo de pesquisadores; (elo b) oficinas de 

formação do grupo de apoio; (elo c) encontros de formação das educadoras; (elo d) uma 

aula pautada pelos princípios discutidos; e (elo e) apresentação no evento 1º. Simpósio 

Ação Cidadã. O Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis tem por 

objetivo formar, em serviço, professores de educação infantil13 para a utilização do brincar 

como palco para a aprendizagem dos conteúdos das diferentes áreas e da cidadania. 

A história infantil pode ser o ponto de partida para se organizar o ensino-

aprendizagem em atividades sociais (Shimoura, 2005). Nesta tese, a atividade social é 

compreendida, com base em Leontiev, como um “conjunto de ações mobilizadas por um 

grupo para alcançar um determinado motivo/objeto” (Liberali, 2010: 6). Nessa 

perspectiva, uma prática pedagógica, na creche, possibilita um espaço para que as crianças 

aprendam a aplicar, na vida, o conhecimento produzido como atividade social. Ao 
                                                 
13 No Brasil, a educação destinada a crianças de 0 a 6 anos foi, por muito tempo, conhecida como pré-escola 
(englobava creches e jardins de infância). Esse termo caiu em desuso, uma vez que representava uma 
preparação para a escola, minimizando a sua importância. Atualmente, o termo mais adequado é Educação 
Infantil, ou seja, uma educação desenvolvida para atender às especificidades da faixa etária à qual se destina 
(Barricelli, 2007).  
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desenvolver uma atividade social, portanto, é importante termos em mente o Agir Cidadão 

que será construído, ou seja, como a apropriação dos saberes ensinados podem ser 

utilizados para o posicionamento crítico das pessoas na comunidade. 

Nessa perspectiva, nas creches, é fundamental considerar as necessidades da 

comunidade para construir as atividades que serão desenvolvidas com as crianças. Para o 

Grupo LACE, a questão central “é como os alunos poderão transformar de forma 

independente as condições de vida em suas comunidades por meio da atividade de ensino-

aprendizagem?” (Liberali, 2009a : 8). 

Muito se tem refletido sobre o ensino nas creches e a formação de educadores. 

Autores como Kishimoto (2005a, b); Oliveira (2004); Marin & Giovanni (2006); Kramer 

(2004); Barbosa & Horn (2008), entre outros, apresentam a existência de certo grau de 

insatisfação em relação à formação das educadores que atuam com crianças de 0 a 6 anos. 

Para compreender a causa dessa insatisfação é importante conhecer como surgiu a creche e 

traçar alguns apontamentos históricos até os dias atuais.  

Haddad (2003) enfoca o surgimento da creche no século XIX nos países europeus e 

norte-americanos. No Brasil, as creches surgiram no início do século XX e apresentavam 

caráter assistencialista, ou seja, ficavam com as crianças (que não tinham com quem ficar) 

para que os pais pudessem trabalhar. Ao relembrar o surgimento das creches no Brasil, é 

necessário resgatar suas raízes, que estão atreladas à necessidade do nascente capitalismo e 

da urbanização com foco no atendimento dos filhos de trabalhadores. 

Esse processo histórico assistencialista traz no seu “bojo, muitas vezes, 

preconceitos... que estão impregnados de uma visão paternalista” (Sanches, 1998: 70), 

pela qual a creche é vista como um local para “guardar” as crianças. Ainda hoje, marcas 

significativas desse assistencialismo podem ser observadas, uma vez que por muitos anos 

foi somente exigido o ensino fundamental completo para as pessoas trabalharem com as 

crianças menores, não exigindo qualificação específica, muito menos em Ensino Superior. 

Mesmo a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que definiu a Educação Infantil como 

etapa inicial da Educação Básica e afirmou a importância do desenvolvimento integral das 

crianças de 0 a 6 anos de idade,  não modificou o contexto de trabalho nas creches e pré-

escolas: este permaneceu enraizado em concepções históricas conforme apontam os 

estudos de Barricelli (2007) e Freitas (2005). 

Se a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, 

é necessário que o trabalho das educadoras considere a criança como um ser social, 
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histórico e cultural, cujo atendimento exige um trabalho de formação crítico- reflexiva de 

suas ações. Para atender essa necessidade de formação crítica das educadoras de creche, 

este projeto foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE). Como Linguistas Aplicados, o GP LACE escolheu esse nome 

com o objetivo de marcar o ‘Aprender’ (infinitivo) como uma ação hipotética e o 

‘Brincando’ (gerúndio), como concretude, uma vez que é por meio do brincar concreto que 

a aprendizagem ocorre. 

Como apontado no item anterior, esse grupo de pesquisa faz parte do Programa 

Ação Cidadã – fase 2 e o seu foco principal é a formação de educadores e alunos crítico-

reflexivos. Nessa direção, este estudo adota a metodologia de pesquisa de intervenção 

crítico-colaborativa que investiga, a constituição dos sujeitos, suas formas de participação 

e a produção de sentidos e significados em educação.  

Ao falar em formação crítico-reflexiva de educadores, deve-se remeter aos 

encontros de planejamento e desenvolvimento de Grupos de Apoio, espaços que podem ser 

considerados momentos para  discussão e (re)construção de conhecimentos por meio da 

reflexão crítica. O desenvolvimento do Grupo de Apoio é enfatizado nesta tese, com o 

objetivo de construir significados compartilhados por todos os participantes do grupo.  

Conforme afirmei acima, o foco deste trabalho é compreender como as atividades 

em cadeia do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis permitem a 

produção criativa do denominado “Agir Cidadão”. Para tanto, a linguagem ocupa um lugar 

inquestionável, uma vez que é por meio da linguagem que se realizam todas as atividades 

analisadas nesta tese: (a) encontros de planejamento do grupo de pesquisadores; (b) 

oficinas de formação do Grupo de Apoio; (c) encontros de formação das educadoras; (d) 

aula da educadora pautada pelos princípios discutidos; e (e) apresentação no evento 1º. 

Simpósio Ação Cidadã. 

Para se avaliar a produção de conhecimentos na Cadeia Criativa (Liberali, 2006), é 

importante compreender como a argumentação, presente nas configurações mútuas de 

sentidos (Aguiar, 201014) das atividades do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: 

Histórias Infantis, medeia a produção de significados compartilhados em Cadeia.  

Sendo assim, esta pesquisa está inserida no campo da Linguística Aplicada (LA), 

uma vez que a LA constitui-se como elemento central na formação de seres humanos 

                                                 
14 Comunicação pessoal em 12 de agosto de 2010 durante o 3º Exame de Qualificação a que esta tese foi 
submetida. 
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capazes de estabelecer uma relação dialógica com diferentes áreas do conhecimento. É um 

campo que tem apresentado grande preocupação e interesse na transformação social 

(Gandin, 2001, 2005) em benefício e bem-estar dos agentes sociais (Celani, 2002a, b; 

Liberali, 2004; Rojo, 1998). 

Como bem aponta Celani (2002a, b), a Linguística Aplicada, por seu caráter 

transdisciplinar, destaca-se pela função mediadora entre as diversas áreas do saber que 

possibilitam reflexão sobre os fenômenos da ação humana em diversos contextos sociais, 

pois o “conhecimento sobre a linguagem pode e deve ser posto a serviço do bem-estar 

geral, da melhoria das nossas condições do dia-a-dia” (Rajagopalan, 2003: 32). Por meio 

da análise da linguagem em sua materialidade nas atividades enfocadas, é possível 

compreender os sentidos e significados dos participantes deste trabalho e buscar 

transformações sociais no quadro pesquisado. Nesse movimento, é preciso levar em conta 

o contexto sócio-histórico, uma vez que “cada análise é única e encontra-se dentro de um 

momento contínuo de construção e aprimoramento” (Aguiar & Ozella, 2006: 232). 

Ao olhar para a rede de atividades que compõem a cadeia e analisá-las, pode-se 

compreender como o ser humano compartilha suas visões de mundo, produz conhecimento 

e interage em diferentes situações. Para dar conta dessa riqueza, a análise do encadeamento 

de enunciados em um discurso permeado de argumentação possibilitará compreender se a 

produção de conhecimentos compartilhados foi criativa ou não.  

Nessa direção, esta pesquisa busca responder a seguinte macro questão: 

 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 

ocorreu de forma criativa? 

 

Para responder a macro questão, foram elaboradas duas subperguntas, que vão 

auxiliar a ordenação e análise dos dados: 

 

 

 

 

Para responder quais significados foram produzidos, buscarei levantar os sentidos 

expressos nos diferentes enunciados dos participantes. Essas perguntas norteiam um 

– Que significados são produzidos? 
– Qual é o papel da argumentação nesse processo? 
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trabalho inovador, uma vez que vários estudos já foram desenvolvidos sobre formação de 

educadores de creches, mas nenhum deles parece abordar esse prisma. Em 2010, 

Rodrigues realizou uma dissertação de mestrado que analisou o papel da argumentação na 

formação crítica de professores em uma creche; porém, seus estudos investigaram os 

encontros de formação da coordenadora pedagógica com seus educadores. Diferentemente, 

esta tese tem por foco a Cadeia Criativa constituída pelas atividades desenvolvidas no 

Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis. Essa diferença é 

marcante, uma vez que analisamos desde os encontros de planejamento dos pesquisadores 

da PUC até a produção de conhecimento em sala de aula de uma educadora, bem como a 

apresentação realizada pelas educadoras em um simpósio, sempre buscando a relação do 

projeto com o “Agir Cidadão”. 

Quanto às pesquisas na área da Educação, encontrei Pinho (2006), que relacionou 

as origens que formaram os educadores de educação infantil do ponto de vista social, 

econômico e cultural com a atuação desses profissionais atualmente; Marcon (1999), que 

investigou uma creche do município de São Paulo, como espaço de trabalho educativo; 

Castro (2003), que por meio do resgate histórico das creches públicas municipais de São 

Paulo, identificou que essas unidades de educação infantil tiveram sua qualidade 

comprometida pela ausência de profissionais qualificados, pela falta de materiais 

pedagógicos e pela indiferença em relação à clientela que atendia; Sanches (1998), que 

apontou a necessidade de uma política de formação em serviço, nas creches, em que se 

respeite a história de vida das profissionais e atenda à necessidade de sua identidade 

profissional; Wiggers (2001), que focou, em seu estudo, as concepções subjacentes aos 

documentos e elementos norteadores da prática pedagógica da educação infantil. 

Bujes (2004), por sua vez, estudou sobre currículo de formação de professores da 

educação infantil. O pesquisador fez um registro analítico dos discursos sobre as práticas e 

suas possíveis implicações na produção das subjetividades infantis e docentes. Sua 

conclusão foi que mesmo que apareçam discursos sobre a formação do professor crítico, 

reflexivo e participativo, os conceitos apresentados nas propostas de formação são 

“entidades estáveis e fixas de um sistema de ideias que encobre os processos de luta” (p. 

78). 

É, também, importante salientar o estudo realizado por Ferraz (2004), que, ao 

discutir o perfil e as propostas presentes na produção acadêmica de 1998 a 2003, conclui 

que a maneira como essas propostas de formação das educadoras estão organizadas não 
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deixa espaço para a diversidade, uma vez que convergem para um padrão, para a 

construção de um perfil de profissional adequado. 

Análogo a esse estudo, encontra-se a pesquisa realizada por Alexandre (2005), que, 

ao investigar o processo de profissionalização docente para a Educação Infantil a partir do 

novo perfil profissional exigido pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), delineia toda a 

trajetória histórica do processo de formação de educadoras no Brasil e da exigência de 

certificação para o exercício da profissão.  

Na área da Linguística Aplicada, são poucos os estudos que foram realizados com 

essa faixa etária e a maioria deles se refere a letramento e análise de material didático (cf. 

Rojo, 1998). Mais recentemente, Soares (2003) enfocou o letramento por meio de um 

estudo lexical; Barricelli (2007) examinou e comparou as diferentes versões de Currículos 

de Educação Infantil no que diz respeito às representações que se configuram sobre a 

criança, professor e concepção de ensino-aprendizagem. 

Outras pesquisas encontradas foram: Colasanto (2007), que enfoca a importância da 

linguagem nos relatórios de avaliação na Educação Infantil; e Wolffowitz-Sanchez (2009), 

que estudou o Grupo Gestor do subprojeto Aprender Brincando: Educação Bilíngue e a de 

Rodrigues (2010), já comentada anteriormente. Quanto à formação de profissionais para a 

educação infantil, ressalta-se o trabalho de Souza (2007), que apresenta uma pesquisa de 

intervenção de cunho colaborativo.  

Na busca bibliográfica realizada sobre educação infantil, porém, não encontrei, fora 

do Grupo LACE, pesquisa em Linguistica Aplicada dentro de um arcabouço teórico que 

una a Teoria Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, 1934/1993), o conceito de atividade 

(Engeström, 1999b) e a produção de conhecimentos por meio da argumentação na Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006) pautados para a construção de uma ação cidadã. 

Este estudo é, portanto, inovador e deverá ser o motor essencial para o 

desenvolvimento de novos saberes na área da Linguística Aplicada. Apoio-me em 

linguagens, saberes, competências, reflexões que são fontes de estudo e pontos 

fundamentais para desenvolver a capacidade de negociar, colaborar e transformar o mundo 

a nossa volta. Esta pesquisa vem, assim, acrescentar dados relevantes aos estudos sobre a 

formação de educadores por meio de conhecimentos compartilhados em uma perspectiva 

pautada por uma educação cidadã. 

No capítulo 1 “A matriz conceitual que sustenta esta tese”, apresento a 

fundamentação teórica deste trabalho. O capítulo está organizado em seis seções: 
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“História e política voltadas para a infância”, que discorre sobre a história e alguns 

aspectos políticos que permearam o surgimento das creches, discutindo também a 

formação dos educadores para trabalhar com crianças de 0 a 6 anos; a seção         

“Vygotsky, Teoria da Atividade e os estudos do Grupo LACE”,  que apresenta aspectos 

relevantes dessa teoria para a pesquisa, com destaque para a produção de conhecimentos 

compartilhados; a seção “A linguagem na produção colaborativa e criativa de 

conhecimento”, que enfatiza o aporte teórico sobre a linguagem na produção de 

conhecimento que se quer colaborativa e criativa; a seção “Argumentação e Cadeia 

Criativa” , que, da matriz conceitual, aprofunda o conceito de Cadeia Criativa e apresenta 

a visão de argumentação que sustenta esta tese; a seção “A criatividade na produção 

compartilhada de conhecimentos em cadeia”, que aborda o conceito de criatividade e 

algumas reflexões vygotskianas sobre esse tema; e a última seção, “Agir Cidadão: rumo 

à transformação das práticas educacionais e sociais” , que ressalta a relevância da 

educação na vida dos seres humanos, apresenta o conceito de cidadania, base deste estudo, 

e traz uma reflexão sobre a questão do Agir Cidadão enquanto condição de agir livre e 

sustentavelmente para o desenvolvimento social.  

No capítulo 2, “Delineando a trajetória da pesquisa”, apresento a metodologia 

de pesquisa da tese. Descrevo o Programa de Extensão Ação Cidadã (PAC), no qual este 

trabalho está inserido, o Projeto Aprender Brincando, a organização do subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis e os participantes da pesquisa. Em seguida, 

detalho os procedimentos para geração e análise dos dados e para conferir confiabilidade à 

pesquisa. 

No capítulo 3, “Os dados falam com o pesquisador” discuto os resultados da 

análise, dividindo-os em cinco seções: na primeira, discuto os resultados obtidos pela 

análise dos excertos extraídos dos encontros de planejamento dos pesquisadores da PUC-

SP; na segunda, eu apresento o resultado obtido nas oficinas de formação do grupo de 

apoio (GA); na terceira, elucido os resultados dos encontros de formação das educadoras. 

Em seguida, apresento os resultados da análise da aula pautada pelos princípios discutidos 

e, na última seção, encerro o capítulo apresentando os resultados dos dados da 

apresentação no evento 1º. Simpósio Ação Cidadã (SIAC). Para melhor compreensão do 

movimento da Cadeia Criativa, no final de cada parte da análise, apresento um quadro 

síntese com turnos dos participantes que mostram a produção de significados 

compartilhados relacionados com o Agir Cidadão. 
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Nas “Considerações Finais” deste estudo, teço comentários em relação à 

relevância e à necessidade de outros pesquisadores ampliarem o tema em questão. As 

“Referências Bibliográficas” compõem a última parte deste trabalho. 

Ao desenvolver este estudo, procuro ressaltar a importância do desenvolvimento de 

um trabalho de formação de educadores na educação infantil pautado por uma educação 

cidadã. Esses dados são relevantes para o LAEL e para toda a comunidade científica 

nacional e internacional, uma vez que apontam para novas alternativas com foco em uma 

educação mais justa e democrática.  
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CAPÍTULO 1 

 
A MATRIZ CONCEITUAL QUE SUSTENTA ESTA TESE 

 
 

Neste capítulo apresento a fundamentação teórica desta tese, iniciando pelo 

surgimento e evolução histórica das creches com a finalidade de relacionar as atuais 

circunstâncias na Educação Infantil com a sua trajetória, ligada  ao assistencialismo para 

crianças pobres, e com o pouco comprometimento em relação à formação das profissionais 

que atuavam com as crianças.  

Na segunda seção, abordo os estudos da TASHC no Grupo LACE e a visão de 

produção de conhecimento, enfatizando a perspectiva dialética e monista da atividade. Na 

seção seguinte, enfatizo o aporte teórico sobre a linguagem na produção colaborativa e 

criativa de conhecimento. Na quarta seção, discuto a argumentação como instrumento para 

produção de conhecimento na Cadeia Criativa (Liberali, 2006) tendo por foco o 

desenvolvimento de práticas sociais transformadoras. Na quinta seção, apresento o 

conceito de criatividade e relaciono-o com algumas reflexões vygotskianas já tratadas nas 

seções anteriores e, na última seção, destaco a relevância da educação na vida dos seres 

humanos, apresento o conceito de cidadania que embasa esta tese e relaciono as discussões 

com o Agir Cidadão. 

 

 

1.1 – História e Política voltadas para a infância 
 

 
O Grupo LACE tem como um dos princípios que sustentam os seus trabalhos, o 

termo ‘histórico’, uma vez que pela historicidade se pode explicar a relação do homem 

com a natureza (Pino, 2000). A relação homem-natureza marca como foi a constituição das 

pessoas ao partilharem um mesmo espaço em determinado tempo. 

Levando em consideração o posicionamento acima, discuto o percurso histórico das 

creches, seu surgimento no Brasil, a relação entre a sua finalidade e a necessidade da 

população. Esta história ajudará a compreender como a Educação Infantil foi se 

constituindo até os dias atuais. À medida que discuto a historicidade da creche, apresento, 

para melhor compreensão de meu leitor, a legislação e os movimentos que permeavam a 

Educação Infantil nos períodos históricos citados. 
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As análises mais recentes sobre a realidade infantil no Brasil (Barbosa, 2006; 

Rossetti-Ferreira, et al., 1998/2009 e Oliveira, 2003) revelam que as creches exercem um 

papel fundamental no desenvolvimento dos seres humanos. É nesse contexto dinâmico que 

é necessário registrar a historicidade das creches, ou seja, como surgiram, a que se 

destinavam e as transformações que sofreram até hoje. Por meio de uma retrospectiva 

histórica da criação e manutenção das creches no Brasil, será possível verificar e co-

(relacionar) o seu funcionamento aliado a interesses públicos e econômicos de cada época. 

Como apresentam os pesquisadores Kishimoto (2005a), Barbosa (2006), Faria 

Filho & Veiga (2000), até meados do século XIX, não existiam creches no Brasil, o que 

ocorreu após a abolição da escravatura, com o aumento do número de migrantes na área 

urbana, desencadeado pelo desenvolvimento cultural e tecnológico. 

Em 1875, foram criados jardins de infância15 no Rio de Janeiro e, em 1877, em São 

Paulo. Esses jardins de infância eram supervisionados por entidades privadas. Em 1896 

surge o primeiro jardim de infância público e, em 1899, inaugurou-se uma creche16 

vinculada à fábrica de tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro.  

O primeiro jardim de infância, nascido sob a filosofia froebeliana17, atendia 

principalmente os alunos provenientes da classe mais privilegiada da sociedade. Assim, a 

creche ficou representada como casa de proteção para os filhos das trabalhadoras, tendo 

por foco central o assistencialismo e a compensação social. Ainda hoje, com algumas 

exceções, as creches valorizam muito o “cuidar” assistencialista, ou seja, estão cuidando 

para que os pais da criança possam trabalhar para viver e, em consequência, os 

profissionais que trabalham nas creches não necessitam de muita qualificação profissional. 

Conforme os estudos de Veríssimo (2001), muitos profissionais das creches 

compreendem o cuidado como as ações realizadas para atender às necessidades físicas da 

criança. Nessa perspectiva, o cuidado é o foco central da creche e se resume a ações como 

dar banho, dar comida, escovar os dentes, entre outras.  

                                                 
15 Jardim de infância foi uma nomenclatura determinada por Froebel, uma vez que ele entendia a criança 
como uma pequena planta que necessita de cuidados para crescer e germinar e via a mulher como a 
jardineira, que com carinho faria a plantinha germinar. 
16 Vale ressaltar a diferença entre a nomenclatura ‘creche’ e ‘jardim de infância’. A creche visava assistir a 
criança que não tinha cuidados maternos, pois a mãe trabalhava; e tinha por objetivo evitar que essas crianças 
fossem abandonadas. O jardim de infância transmitia os padrões de cultura adotados na França e na Bélgica 
(Kuhlmann Jr., 2000). 
17 As crianças eram consideradas, individualmente, dentro de um todo; e as atividades planejadas eram 
desenvolvidas conforme o interesse de cada criança. Era dado destaque às atividades com jogo e arte. 
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Ainda à luz da pesquisa de Veríssimo (2001), as educadoras das creches 

compreendem o cuidar como proporcionar bem-estar à criança (alimentar, higienizar, 

permitir o descanso, manter a segurança física). Para os profissionais que atuam em 

creches, o cuidado como uma etapa preliminar das atividades pedagógicas permite à 

criança sentir-se disposta a aprender. Nesse sentido, a autora conclui “que as 

trabalhadoras, apesar de cuidarem extensivamente das crianças, não reconhecem essas 

ações como cuidado, o que se deve à falta de reflexão sobre um referencial teórico-

conceitual para fundamentar o cuidado na creche.” (Veríssimo, 2001: 98) 

A origem da palavra 'cuidado' advém do latim cura (cura), que constitui um 

sinônimo erudito de cuidado. De acordo com Reich (1933/1995), a palavra cura escreve-se 

coera e é usada, num contexto de relações de amor e amizade, para expressar uma atitude 

de cuidado e de preocupação. Encontra-se, também, outra origem para a palavra 'cuidado', 

derivando-a de cogitare-cogitatus, ou seja, cogitar, pensar, colocar atenção, mostrar 

interesse, revelar uma atitude de desvelo e de preocupação. Para Zoboli (2002: 2): 

 
a natureza da palavra 'cuidado' inclui duas significações básicas, 
intimamente ligadas entre si: primeira uma atitude de desvelo, de 
solicitude e de atenção para com o outro e a segunda uma preocupação e 
inquietação advindas do envolvimento e da ligação afetiva com o outro 
por parte da pessoa que cuida.  

 

A creche que ainda mantém um atendimento assistencialista organiza a sua rotina 

priorizando somente os cuidados básicos de guarda, alimentação, higiene e sono. Essa 

concepção precisa ser transformada e ampliada. A criança precisa ser vista muito além do 

aspecto que demanda cuidados porque ela é rica em conhecimento, cultura e se desenvolve 

a cada dia que passa. É importante pensar a creche como um espaço privilegiado de 

interações e um espaço educativo, uma vez que é um lugar diversificado e rico de 

experiências, convivência e partilha do cuidado e da educação das crianças com suas 

famílias. 

Na visão do grupo LACE, o cuidar é uma importante função da creche, porém esta 

também tem como função o educar e o desenvolver cidadania. Na prática, o ato de cuidar 

pode assumir um duplo sentido: um quanto à ação do pensamento e da reflexão; e outro se 

materializando nas atitudes com os outros (Oliveira, 2007). Essa característica acompanha 

as creches da sua criação até os dias atuais como se pode verificar pela retrospectiva 

histórica. 
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Após a Proclamação da República, frente a transformações ideológicas, por 

iniciativa governamental, foi aberto em 1899, o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância no Rio de Janeiro. Esse Instituto nasceu como uma instituição filantrópica e foi 

reconhecida como de utilidade pública em 1909. Seu criador, o Dr. Arthur Moncorvo 

Filho, preocupava-se com a assistência médico-social à infância e fez valer os seus 

princípios em relação ao desenvolvimento saudável da criança. 

Mesmo apresentando traços de formação na área médica, a criação desse Instituto 

foi importante, uma vez que foi o primeiro olhar para a assistência à Infância. As pesquisas 

de Kuhlmann Jr. (2000) confirmam que de 1921 a 1924, as creches passaram de 15 para 47 

e, com a fortificação da atividade industrial, ocorreu uma alteração na estrutura familiar. 

Os homens estavam na lavoura e, então, as fábricas passaram a contratar mulheres, o que 

trazia a necessidade das mães trabalhadoras buscarem ajuda de pessoas da família ou de 

outras mulheres para cuidarem de seus filhos em troca de dinheiro. A ocorrência de vários 

embates foi necessária para garantir que o cuidado dos filhos das trabalhadoras fosse 

regulamentado como dever social, mas mesmo assim continuava compreendido como um 

ato de favor prestado pela sociedade. 

Esse posicionamento levou alguns imigrantes, que tinham contato com movimentos 

sociais na Europa e Estados Unidos, a mobilizar os operários para lutarem por seus 

direitos. Entre essas reivindicações, foi solicitado local para atendimento às crianças no 

horário de trabalho das mães. 

Assim, alguns empresários envolveram-se e construíram vilas operárias, clubes e 

creches para os filhos dos operários em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eram 

investimentos lucrativos, pois, com os filhos nas creches, a produtividade das mães era 

maior. Apesar disso, persistia uma forte pressão sobre a mulher, baseada na visão de que 

sua função necessária seria atuar somente com prendas domésticas (Oliveira, 2007). 

Com o fortalecimento dos sindicatos, as manifestações dos operários contra os 

donos das fábricas foram direcionadas para o Estado com o objetivo de ampliar a 

construção de creches. Nesse âmbito, a primeira vitória alcançada foi em 1923, quando 

foram construídas creches e salas de amamentação em locais próximos ao trabalho das 

mães (Kishimoto, 2005b). Na mesma época, alguns educadores defendiam o 

escolanovismo, um movimento de renovação pedagógica que destacava a questão 

educacional no cerne das discussões das políticas nacionais. Com esse novo movimento, a 

burguesia industrial apoiava as propostas apresentadas pelos movimentos anarquistas 
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consolidando, assim, a política educacional como instrumento de ascensão social da classe 

trabalhadora. 

Em 1932, foi elaborado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propondo 

uma escola única para meninos e meninas de 4 a 6 anos, ensino gratuito e obrigatório 

reconhecido pelos órgãos públicos. Frente às novas reflexões, o documento destaca que:  

 

A partir da escola infantil (4 a 6 anos) à Universidade, com escala pela 
educação primária (7 a 12) e pela secundária (l2 a 18 anos), a 
"continuação ininterrupta de esforços criadores" deve levar à formação da 
personalidade integral do aluno e ao desenvolvimento de sua faculdade 
produtora e de seu poder criador, pela aplicação, na escola, para a 
aquisição ativa de conhecimentos, dos mesmos métodos (observação, 
pesquisa, e experiência), que segue o espírito maduro, nas investigações 
científicas (Manifesto, 1932: 198). 

 
 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi elaborado por 26 intelectuais e 

dirigido ao povo e ao governo brasileiros, enfatizando a defesa formal da escola para todos, 

trazendo visibilidade às incoerências do nosso processo de escolarização e estimulando o 

debate em torno da democratização do acesso à educação. Essa renovação contemplava 

principalmente os jardins de infância, que atendiam crianças de grupos sociais mais altos. 

As crianças das classes menos privilegiadas ficavam nas creches, que desenvolviam 

trabalhos distantes dos propostos pelos escolanovistas. Nesse período, surgem, em vários 

lugares, cursos de formação de professores para os jardins de infância que, novamente, não 

contemplavam a formação de profissionais para as creches. 

O capitalismo trouxe a rápida e desordenada expansão urbana, vindo com ela os 

problemas sanitários e sociais para a população em geral. Preocupados com a saúde da 

mão-de-obra operária, a creche começou a ser vista como um espaço necessário para 

diminuir as epidemias (Kishimoto, 2005b). 

Em meados do governo Vargas (1930-1945), o Estado estrategicamente faz 

concessões às reivindicações dos trabalhadores, resguardando os interesses patrimoniais 

por meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que traz em um dos seus artigos o 

atendimento dos filhos das operárias para facilitar a amamentação durante o período de 

trabalho. Para ilustrar melhor, o artigo 389º em seu parágrafo único apresenta como se 

estruturará essa condição: 

 
Quando não houver creches que atendam convenientemente à proteção da 
maternidade, a juízo da autoridade competente, os estabelecimentos em 
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que trabalharem pelo menos trinta mulheres, com mais de 16 anos de 
idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar, 
sob vigilância e assistência, os seus filhos no período de amamentação 
(Brasil, 1943). 

 

Na década de 40, as creches eram organizadas como instituições de saúde, 

preocupadas com rotinas de triagem, lactário e higiene. Essa medida objetivava regular os 

atos da vida dos membros das camadas populares. Nessa época aumentou o convênio com 

instituições filantrópicas, com foco no aleitamento materno e na redução da mortalidade 

infantil. 

Nesse cenário, até meados de 1950, as creches que existiam fora das indústrias 

ficavam sob responsabilidade de instituições filantrópicas, como, por exemplo, a Creche 

Espírita Anália Franco, fundada em 1901 em São Paulo. Essas instituições começaram a 

receber ajuda do governo e das famílias de classe social alta sendo instituído fortemente 

um caráter assistencial e protecional. Em resumo, o trabalho nas creches tinha por objetivo 

cuidar da higiene e da segurança, deixando de lado, a formação pedagógica. 

No ano de 1942, o Ministério da Educação e Saúde criou a “Casa da Criança” que, 

apesar de fortemente manter a visão médica, preocupava-se em conter a criminalidade e a 

marginalidade das crianças da população carente. Em 1953, o Ministério foi dividido, 

ficando o Departamento Nacional da Criança sob responsabilidade do Ministério da Saúde. 

Outro fato de destaque desse período foi a contratação de psicólogos nos parques 

infantis, reforçando a necessidade de trabalhar com os desajustes de personalidade e 

problemas de desenvolvimento apresentados pelas crianças (Oliveira, 2003). 

Com o avanço do capitalismo, a industrialização aumentou cada vez mais a 

necessidade das creches de período integral. Em 1961, a Lei 4024/61, pela primeira vez no 

país, contemplou todos os níveis de educação, mas não alterou a formação do professor da 

educação infantil que continuou sendo realizada em nível médio. E, mais uma vez, o 

Estado se omitiu à sua responsabilidade, estimulando a iniciativa privada a atuar nesse 

setor, conforme podemos observar nos artigos abaixo: 

 
Art. 23 A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e 
será ministrada em escolas maternais ou jardins de infância. 
 
Art. 24 As empresas que tenham a seu serviço mães de menores de sete 
anos serão estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em 
cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-
primária (Brasil, 1961: 5).  
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Durante o governo militar, a visão assistencial e a política de ajuda governamental 

continuavam presentes. Em 1967, foi desenvolvido o Plano de Assistência ao Pré-Escolar 

em consonância com a UNICEF – órgão internacional de assistência na área de saúde e 

nutrição. Nessa época, ocorreram mudanças e a CLT (Brasil, 1943), estimulava as mães 

que trabalhavam fora a organizar instituições de educação pré-primária para deixarem os 

seus filhos menores de sete anos. Assim, de acordo com Kishimoto (2005b: 162) a pouca 

importância atribuída a esse nível de ensino: “é demonstrada ao longo dos anos, quer pela 

sua ausência na composição do ensino público, quer pelo fracasso em implantar propostas 

de sua inclusão no ensino oficial”. 

Nesse cenário, cada vez mais ficavam fortalecidos os aspectos assistenciais em 

detrimento dos aspectos educacionais. Surge uma nova luz com a lei 5672/71, que 

acrescentou alterações no atendimento da criança em idade pré-escolar. Essa lei considerou 

a educação infantil, tornando-a responsabilidade do Ministério da Educação: 

 
Art. 41. A educação constitui dever da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios, dos Municípios, das empresas, da família e da 
comunidade em geral, que entrosarão recursos e esforços para promovê-
la e incentivá-la.  
 
Parágrafo único. Respondem, na forma da lei, solidariamente com o 
Poder Público, pelo cumprimento do preceito constitucional da 
obrigatoriedade escolar, os pais ou responsáveis e os empregadores de 
toda natureza de que os mesmos sejam dependentes (Brasil, 1971, cap. 
VI). 
 

Esses fatos contribuíram para que, em meados dos anos 70, fossem desenvolvidos 

vários debates sobre a importância do atendimento pré-escolar público como medida 

preventiva para reduzir a carência nas classes menos favorecidas. Partindo do pressuposto 

de que as creches e os jardins de infância alterariam as condições que essas crianças 

estavam vivendo, foram elaboradas propostas de trabalho, objetivando a estimulação 

precoce e o preparo para a alfabetização. 

Na década de 70 ocorreu a municipalização da educação pré-escolar pública e 

começou a se delinear um novo trabalho para a faixa etária. Os objetivos da área da saúde 

permaneciam, mas junto a eles vinham aspectos pedagógicos, tais como a importância de 

ensinar alguns conceitos em linguagem, raciocínio lógico matemático, entre outros.  

Em meados de 1988, surgem mais creches e aumentam as escolas municipais de 

educação infantil (Cerisara, 2002), além das creches mantidas por empresas e por órgãos 

públicos para os filhos de suas funcionárias ou a ajuda de custo às trabalhadoras com 
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crianças pequenas. Nessas condições surgem também várias creches comunitárias, 

coordenadas pelos próprios usuários da classe média ou que atendiam crianças de classe 

menos favorecida por meio do recebimento de verbas públicas. Assim, várias creches 

resgatavam a cultura popular da comunidade e desenvolviam aspectos pedagógicos. 

Vários questionamentos sobre os aspectos pedagógicos ocorreram a partir de 1980, 

refletindo sobre a discriminação e a marginalização das crianças das classes populares. 

Geralmente, as crianças eram compreendidas e avaliadas pelas carências que 

apresentavam, partindo essa avaliação do padrão estabelecido para as camadas sociais da 

classe média. Porém, devido à dificuldade de formação dos professores, as pré-escolas 

permaneciam com práticas recreativas e assistencialistas. 

Em 1986, o Plano Nacional de Desenvolvimento (Brasil, 1985), estabelece novas 

diretrizes para as creches, destacando a responsabilidade do Estado e das empresas. Esse 

fato mobilizou novos debates sobre as funções da creche enfatizando os aspectos 

linguísticos e cognitivos no desenvolvimento das crianças. Assim, fazendo valer vários 

movimentos sociais, em 1988, a Constituição Federal (Brasil, 1988/2010) estabeleceu a 

creche e a pré-escola como um direito da criança e um dever do Estado, delegando a 

supervisão das creches para a Secretaria de Assistência Social. Até 1996, as creches 

ficaram sob a coordenação dessa Secretaria; logo, o aspecto assistencialista foi colocado 

em primeiro plano. 

Em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB –, a Educação Infantil foi vinculada ao sistema educacional brasileiro, sendo parte da 

etapa inicial da Educação Básica (Brasil, 1996). Em 1998, foi publicado o Referencial 

Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998), com o objetivo de orientar os 

profissionais que atuam com crianças de 0 a 6 anos sobre como respeitar os estilos 

pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (Brasil, 1999), publicadas em 7 de abril de 1999, procuraram contemplar 

e valorizar uma política nacional para as crianças de 0 a 6 anos com a participação de todos 

os segmentos da sociedade. Os princípios apresentados por esse documento não perderam 

a validade no decorrer do tempo, porém novos desafios foram colocados para a Educação 

Infantil, exigindo reformulação e atualização dessas Diretrizes pelo Parecer CNE/CEB nº. 

20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009. O documento registra que buscou 

aprofundar as discussões sobre como orientar “o trabalho junto às crianças de até três 
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anos em creches e como garantir práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que se 

articulem, mas não antecipem processos do Ensino Fundamental” (Brasil, 2009: 02)18. 

Diante do cenário que se configura, a creche começa a ser compreendida no 

contexto histórico, político e econômico, com o papel de proporcionar educação e proteção 

à criança, mas tornou-se urgente e necessário enfrentar o problema da formação dos 

profissionais que atuavam nas creches.   

Depois dessa retrospectiva histórica, fica uma questão: como o grupo LACE, do 

qual eu faço parte, compreende e visualiza a Educação Infantil hoje? Para o grupo LACE, 

a Educação Infantil é compreendida como uma etapa fundamental na educação da criança, 

uma vez que a aprendizagem ocorre em diferentes momentos, pelas riquezas de 

experiências socioculturais produzidas e pelas histórias de vida dos educadores e dos 

alunos. Consigo relacionar a visão do nosso grupo de pesquisa com Zabalza (1998), que 

apresenta três finalidades para a Educação Infantil: a) ser uma escola para a criança; b) ser 

uma escola que tem como centralidade as experiências e os conhecimentos; e c) ser uma 

escola baseada e preocupada com a participação e a integração da comunidade. Nesse 

prisma, ao pensar no Grupo LACE atuando com sua proposta para a Educação Infantil, 

pode-se destacar a importância da elaboração das atividades sociais e do desenvolvimento 

do Agir Cidadão, já definidos anteriormente. 

Como é a formação dos educadores para essa faixa etária? Eles estão sendo 

formados para atuar com essa perspectiva de construção de uma educação cidadã? Na 

próxima subseção daremos início a essa discussão. 

 

1.1.1 – Formação dos educadores que atuam nas creches 

 

Em 1996, a LDB instituiu que todo profissional de Educação Infantil precisaria ter 

formação em nível superior, sendo admitida, como formação mínima a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal. Assim, com essa determinação os professores que não 

tinham essa qualificação procuraram obtê-la ou trocar de função.  É indispensável relatar, 

para melhor compreender esse momento que nas creches da rede direta da Prefeitura de 

São Paulo, os professores receberam formação em serviço, ou seja, esses profissionais 

contavam com encontros de formação pedagógica gratuitos à noite e aos sábados. Nas 
                                                 
18 Um dos motivos da reformulação está atrelado à lei que ampliou a duração do Ensino Fundamental para 9 
anos. A lei nº. 11.274/2006 tornou obrigatória a matrícula de crianças de seis anos no Ensino Fundamental – 
único nível de ensino de matrícula obrigatória no País. 
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creches da rede indireta, as chamadas “conveniadas”, os professores tiveram que buscar 

(por sua própria conta) formação em instituições de ensino médio e superior, tendo que 

arcar com esse custo.  

Este trabalho relaciona-se historicamente com esse momento de adequação da rede 

pública de Educação Infantil, na medida em que faz parte de um projeto de formação 

vinculado a creches conveniadas da Prefeitura de São Paulo. O projeto Aprender 

Brincando compreende a produção de conhecimento na formação dos educadores de 

creches de forma criativa e necessária para a construção da cidadania dos alunos e da 

comunidade, opondo-se à abordagem de que a creche precisa se preocupar somente em 

atender as crianças em suas necessidades físicas. Assim, este projeto, tal como outros 

setores da sociedade brasileira neste momento, passam a ver a creche por um outro prisma: 

deixa de ser um paliativo para ser espaço necessário para a educação infantil. 

O Plano Nacional de Educação, Lei nº. 10.172/01 relata que houve um aumento no 

desenvolvimento da educação das crianças de zero a seis anos no mundo inteiro, com foco 

na melhoria da qualidade do atendimento e propõe uma ação conjunta dos setores da 

educação, da saúde e da assistência social para oferecer um trabalho mais completo. 

Apesar de contemplar a segmentação entre creche e pré-escola apresenta, de forma geral, 

as diretrizes de atuação para toda a Educação Infantil: 

 
A educação infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Ela 
estabelece as bases da personalidade humana, da inteligência, da vida 
emocional, da socialização. As primeiras experiências da vida são as que 
marcam mais profundamente a pessoa. Quando positivas, tendem a 
reforçar, ao longo da vida, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, 
solidariedade, responsabilidade. As ciências que se debruçaram sobre a 
criança nos últimos cinquenta anos, investigando como se processa o seu 
desenvolvimento, coincidem em afirmar a importância dos primeiros 
anos de vida para o desenvolvimento e aprendizagem posteriores. E têm 
oferecido grande suporte para a educação formular seus propósitos e 
atuação a partir do nascimento. A pedagogia mesma vem acumulando 
considerável experiência e reflexão sobre sua prática nesse campo e 
definindo os procedimentos mais adequados para oferecer às crianças 
interessantes, desafiantes e enriquecedoras oportunidades de 
desenvolvimento e aprendizagem (Brasil, 2001:13). 

 

 Mesmo com a Educação Infantil fazendo parte da Educação Básica, o problema da 

formação dos profissionais que atuavam nas creches continuava, uma vez que não se 

proporcionou uma formação crítica desses educadores e nem todos os profissionais tinham 

condições de custear sua própria formação. Castro (2003) afirma, com base em uma 
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pesquisa realizada em 2001 na rede direta dos profissionais da Educação, que cerca de 

60% das profissionais das creches não possuíam, à época, a escolaridade básica solicitada 

pela lei. Esse mesmo estudo, destaca que 37,2% possuíam somente o  Ensino Fundamental 

e 36,09% concluíram o Ensino Médio.  

 Para tentar amenizar esse problema, a Prefeitura do Município de São Paulo, 

juntamente com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, realizou, de 2002 a 2004 um 

programa de formação19 para garantir a habilitação das profissionais que não tinham o 

nível de escolaridade exigido pela lei. Esse programa estava organizado de modo a integrar 

as diretrizes para o ensino médio com conhecimentos gerais sobre a infância, 

principalmente com a faixa etária de 0 a 5 anos de idade. 

 O Programa ADI-Magistério foi organizado com quatro eixos temáticos: (1) 

Identidade, que abordava o perfil do profissional de Educação Infantil; (2) Infância e 

Cultura, que apresentava as características da faixa etária das crianças; (3) Educar e Cuidar 

que enfatizava a relevância de unir os cuidados físicos e a formação pedagógica; e (4) 

Ambientes de Aprendizagem, que objetivava apresentar a necessidade da organização dos 

ambientes propícios para o aprendizado. Devido a uma adequação de carga horária, para 

atender a segunda turma de profissionais20, a estrutura curricular foi organizada em três 

eixos: Infância; Cultura e Educação; e Ambientes de Aprendizagem e Desenvolvimento. 

 Bianchini (2005) faz algumas críticas sobre esse programa, principalmente por ter 

sido oferecido em um modelo de curta duração e deixar dúvidas quanto à formação dessas 

profissionais, uma vez que não incluía no Programa os gestores e coordenadores 

pedagógicos. Quando pensamos em um processo de produção de conhecimentos, é 

necessário envolvermos diretores e coordenadores pedagógicos nas etapas de formação de 

professores para que compreendam e participem de todo processo, pois são eles que 

acompanham diariamente a prática pedagógica desses profissionais junto às crianças. No 

ano de 2007, o Projeto AB também não incluía os diretores e coordenadores nos encontros 

de formação com as educadoras. Esse foi o primeiro ponto que os pesquisadores levaram 

para reflexão e redimensionaram o Projeto AB para o ano de 2008. 

                                                 
19 Programa ADI/Magistério FCAV 718/2002 – Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Programa Especial de 
formação Inicial em Serviço na Modalidade Normal em Nível Médio para auxiliares de desenvolvimento 
infantil que atuavam nos Centros de Educação Infantil – ADI (cf. Oliveira, 2004). 
20 A primeira turma era formada de ADIs que tinham apenas o Ensino Fundamental completo. A 2ª turma 
contemplou ADIs que já possuíam o Ensino Médio, porém sem a complementação necessária para o 
Magistério. 
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A dimensão de formação dos educadores para a infância, apresentada em leis 

nacionais e a análise do percurso histórico narrado, materializado em diferentes visões de 

creche aqui desenhadas possibilitam observar, refletir e estabelecer múltiplas relações entre 

a constituição histórica e social desse profissional, com a busca de sua autonomia, 

valorização e participação ativa do universo cultural e educacional no qual se insere. O 

eixo central de todas essas reflexões remete a pensar na creche, antes de tudo, como direito 

da própria criança e, também, que apesar de muitos avanços nessa trajetória histórica, faz-

se necessário continuar lutando por uma Educação Infantil de qualidade, uma vez que é a 

base para a formação integral do ser humano. 

Nessa luta, é importante destacar que o desenvolvimento profissional não precisa 

ser apenas focado para o professor e, sim, levar em consideração as necessidades das 

crianças, das famílias e da comunidade. A creche precisa ser um espaço para construção de 

Atividades Sociais e para o desenvolvimento do Agir Cidadão. Esse quadro compõe um 

cenário que aponta para a urgência de um trabalho de formação docente de qualidade nas 

creches, embasada por uma perspectiva Sócio-Histórico-Cultural, tendo como ponto 

fundamental, professores e crianças como agentes sociais e produtores de conhecimentos.  

Considerando essa perspectiva de formação de professores, o GP LACE 

desenvolveu uma organização de trabalho – Projeto Aprender Brincando – pautada na 

busca de transformação da prática dos educadores a partir da análise, compreensão e 

redimensionamento dos aspectos linguísticos que organizam as ações humanas21. Dessa 

forma, é importante compreender como a produção de conhecimento se concretiza levando 

em conta as relações sociais que foram e são estabelecidas nas creches, como os 

educadores se constituíram ao longo do tempo na e pela cultura em que estão imersos. A 

seguir, discuto qual foi a compreensão sobre produção de conhecimento utilizada neste 

estudo. 

 

 
1.2 – Vygotsky, Teoria da Atividade e os estudos do Grupo LACE 
 
 

A teoria vygotskiana (Vygotsky, 1934/1993; 1930/2004) ressalta que o 

desenvolvimento do indivíduo ocorre na interação social, ou seja, pela internalização das 

atividades que apresentam relevância no contexto social.  

                                                 
21 cf.  Programa de Extensão Universitária Interinstitucional: Programa Ação Cidadã – fase 2 
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Em estudo anterior, já apontei que a tese basilar dessa teoria é que por meio da 

interação social do ser humano e pelo uso de instrumentos e símbolos culturalmente 

determinados, ocorre a transformação de processos básicos em funções psicológicas mais 

elevadas (Guerra, 2006). Nessa perspectiva, o indivíduo age sobre fatores sociais, culturais 

e históricos e sofre a ação deles (Daniels, 2003: 25).   

A teoria vygotskiana estuda vários aspectos, tendo por objeto de estudo, a pesquisa 

sobre gênese, desenvolvimento, função e estrutura da psique humana. Para Hedegaard 

(1996: 34-35) essa teoria apresenta: 

• uma abordagem de atividade. “A atividade prática é uma unidade de análise que 

possibilita a compreensão do desenvolvimento da psique humana” ;  

• uma abordagem instrumental sócio-histórica, marxista, que ressalta o conceito de 

atividade produtiva, afirmando que a relação dos seres humanos com o mundo é 

mediada por instrumentos; 

• uma abordagem instrumental mediadora; e  

• uma abordagem genética instrumental, ou seja, o aspecto interprocessual da psique 

humana aparece primeiramente como atividade prática compartilhada para depois 

tornar-se social, histórica e cultural internamente em cada ser humano.  

 

Dentro desse quadro teórico, esta pesquisa, cujo objetivo é compreender como as 

atividades em cadeia do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis 

permitem a produção criativa do denominado “Agir Cidadão”, assume que é necessário 

compreender que as práticas pedagógicas são permeadas por traços históricos e sociais. A 

ênfase está, porém, na mediação semiótica, com referência singular para o discurso. 

Nesse sentido, procuro apresentar algumas características que possibilitaram a 

expansão do trabalho de Vygotsky por vários pesquisadores na Teoria da Atividade (TA), 

dentre eles, Leontiev (1977)22, Leontiev, D. (2005); Engeström (1999a);  Daniels (2003); 

Davidov (1990,  2004); Wells (1999); Cole (1993); e Wertsch (1991). 

Um ponto de partida é o modo como Vygotsky agregou “os artefatos culturais às 

ações humanas para dispensar o dualismo indivíduo/social” (Daniels, 2003: 114). O foco 

era a mediação com base nos instrumentos utilizados pelos sujeitos. 

                                                 
22 Neste trabalho, onde se lê Leontiev entende-se Alexis Leontiev e quando se tratar de Dimitri Leontiev, será 
indicado Leontiev, D. 
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Leontiev (1978) focou seus estudos na questão da atividade. O principal argumento 

de suas pesquisas foi que as diferentes atividades são distinguidas por seus objetos e 

conforme ocorre a transformação desses objetos, acontece a integração dos elementos da 

atividade. “A característica básica, ou como se costuma dizer, constitutiva da atividade é a 

objetividade” 23 (Leontiev, 1978: 68).  

A importância dessa afirmativa consiste em que um objeto em transformação é 

relacionado a um motivo que impulsiona a atividade. Esse motivo guia a atividade e só 

podemos observar e compreender essa atividade por meio das ações realizadas. De acordo 

com Leontiev (1978:66):  

 
A atividade é uma unidade molecular, não uma unidade aditiva da vida 
do sujeito corporal, material. Em um sentido mais estreito, ou seja, em 
uma perspectiva psicológica, é a unidade de vida mediatizada pelo 
reflexo psicológico, cuja função real consiste em orientar o sujeito no 
mundo objetivo.24 

 

Desse ponto de vista, a atividade do ser humano está imersa no sistema de relações 

da sociedade. À primeira vista, a necessidade é primordial para orientar e regular a 

atividade concreta do sujeito com o meio. De acordo com Leontiev (1978: 71), porém, 

“somente como resultado dos seus encontros com o objeto que lhe corresponde, a 

necessidade pode começar a orientar e regular a atividade25”. 

Assim, para se compreender criticamente a formação dos significados 

compartilhados, é importante salientar que a investigação dessa formação está implicada na 

apreensão dos modos de pensar da humanidade pelo indivíduo na atividade. Ainda de 

acordo com Leontiev (1978: 79) “por si só os significados não produzem pensamentos, 

mas os medeiam, do mesmo modo que o instrumento não produz a ação e, sim, a 

medeia” 26. 

                                                 
23 Tradução minha. No original: “La característica básica o como suele decirse, constitutiva de la actividad  
es objetividad”. 
24 Tradução minha. No original: “La actividad  es una unidad molecular, no una unidad aditiva de la vida del 
sujeto corporal, material. En un sentido mas estricto, es decir, a nivel psicológico, es la unidad de vida 
mediatizada por el reflejo psicológico, cuja función real consiste en que orienta al sujeto en el mundo 
objetivo”. 
25Tradução minha. No original “Solo como resultado de sus encuentros con el objeto que le responde la 
necesidad puede por primera vez orientar y regular la actividad”.  
26 Tradução minha. No original “por sí solos los significados no engendran pensamiento, sino que lo 
mediatizan, del mismo modo que el instrumento no engendra la acción, sino que la mediatiza”. 
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Conforme já apresentado, o que diferencia uma atividade de outra é o seu objeto e 

para Leontiev (1978: 82), “o objeto da atividade é o seu verdadeiro motivo”27. O motivo 

da concretização de uma atividade vai tornar-se mais consciente à medida que as ações vão 

sendo realizadas. 

Engeström (1999a), com base nos estudos de Leontiev, argumenta que era preciso 

expandir o exame da mediação na atividade. De acordo com Daniels (2003: 118), a 

intenção de Engeström “era possibilitar um exame dos sistemas de atividade no nível 

macro do coletivo e da comunidade” ao invés de analisar somente as ações mediadoras dos 

sujeitos, conforme proposto por Leontiev. De acordo com Engeström (1999a: 9) “a Teoria 

da Atividade tem um forte candidato para tal unidade de análise no conceito de atividade 

humana orientada a um objeto, coletiva e mediada culturalmente ou sistema de 

atividade” 28.  

Levando em consideração a discussão acima, este trabalho procura analisar um 

sistema composto por atividades interdependentes, com objetos diferenciados, a saber: (a) 

encontros de planejamento do grupo de pesquisadores; (b) oficinas de formação do grupo 

de apoio; (c) encontros de formação das educadoras; (d) aula pautada pelos princípios 

discutidos; e (e) apresentação no evento 1º. Simpósio Ação Cidadã. Apesar de cada 

atividade ter sua especificidade, todas convergem para o mesmo ponto: a construção do 

Agir Cidadão para a transformação da atuação de todos os participantes na busca de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

Dessa forma, Engeström (1999a) mostrou a importância de se analisar as interações 

dos elementos da comunidade, as regras e a divisão de trabalho; e enfatizou o papel das 

contradições nos sistemas de atividade como força motriz da transformação da própria 

atividade. Conforme os avanços dos estudos de Engeström (1999a), é importante analisar a 

atividade coletiva e não apenas a atividade individual. O foco passa a ser a transformação 

social, bem como a natureza complexa da prática social. 

Com base na ideia de redes de atividades, um sistema de atividade relaciona-se com 

outros sistemas de atividade. Dessa inter-relação, entre “contradições e lutas ocorre uma 

nova definição do motivo e do objeto da atividade em desenvolvimento”, (Engeström, 

1999b: 30). O pesquisador relata que: “o objeto passa de um estado inicial de matéria 

bruta ... para um objeto coletivamente significativo, construído pelo sistema de atividade, 

                                                 
27 Tradução minha. No original “el objeto de la actividad es su verdadero motivo”. 
28 Tradução minha. No original “Activity theory has a strong candidate for such a unit of analysis in the 
concept of object-oriented, collective, and culturally mediated human activity, or activity system”.  
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e para um objeto potencialmente compartilhado ou conjuntamente construído”(Engeström, 

1999b: 31). 

Por ser um sistema coletivo, Engeström ainda afirma que os questionamentos e 

contradições são fundamentais para o desenvolvimento das atividades. É por meio das 

contradições que ocorre a expansão do objeto. Em alguns momentos, nos encontros do 

Projeto Aprender Brincando: Histórias Infantis, as contradições iniciaram o processo 

argumentativo, possibilitando assim, o movimento da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

Assim, para sustentar esta pesquisa, é fundamental compreender a linguagem nesse 

arcabouço teórico, bem como reconhecer a importância dos aspectos sociais, históricos e 

culturais no desenvolvimento da atividade.  

Nessa direção, pesquisadores do Grupo LACE (Linguagem e Atividade no 

Contexto Escolar) expandiram alguns conceitos teóricos, que serão explicados na próxima 

seção, e renomearam esta teoria como Teoria da Atividade Sócio-Histórico- Cultural 

(TASHC). A compreensão da escolha desse nome, que será abordado na próxima seção, é 

fundamental para compreender os aspectos que norteiam a evolução dessa teoria.  

A próxima seção consistirá na apresentação de um campo atual de abordagem sobre 

a produção de conhecimento. Buscamos esclarecer a riqueza e complexidade da atividade 

com referência ao desenvolvimento mais delineado dos termos sócio, histórico e cultural 

no contexto educacional, fornecendo uma visão sobre a Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural. 

 

 

1.2.1 – A Produção de Conhecimento e a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC) – alguns aspectos filosóficos: Marx e Spinoza 

 

A TASHC analisa as atividades da vida que se vive (Marx & Engels, 1845-

46/2006: 63), buscando a transformação da totalidade, com o objetivo de diminuir as 

condições de injustiça. Nesse prisma, com base em Liberali (2006), é importante marcar e 

deixar claro o porquê do social, do histórico e do cultural para o grupo de pesquisa citado: 

 

– Social: Os sujeitos agem e atuam em atividades por meio das relações sociais que 

são estabelecidas em cada contexto específico; 
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– Histórico: O ser humano faz e é constituído pela sua história. Assim, podemos 

compreender as marcas históricas e as identidades dos participantes das atividades e das 

próprias atividades e instituições. 

– Cultural : Toda atividade precisa ser analisada, levando-se em conta, o espaço-

tempo em que está inserida. Os valores, as necessidades da cultura em que a atividade está 

inserida são bases para compreendê-la na sua essência. 

 

Compreendo que a origem da sociedade humana e o desenvolvimento de 

habilidades dos seres humanos advêm do trabalho (Marx & Engels, 1845-46/2006). Por 

meio do trabalho, o homem satisfaz suas necessidades, ao transformar a natureza e 

transforma-se concomitantemente. Para Duarte (2004: 48), utilizamos a palavra trabalho 

ao nos referirmos ao emprego, mas tanto no passado como no presente e, também, no 

futuro há certas características que definem o trabalho como atividade humana. 

Algumas características da atividade humana: 

 

– “Ao passo que os animais agem para satisfazer suas necessidades, os seres 

humanos agem para produzir meios de satisfação de suas necessidades” (Marx & Engels, 

1845-46/2006: 80); 

– “O indivíduo precisa realizar uma atividade que reproduza os traços essenciais 

da atividade acumulada no objeto, ou seja, o indivíduo apropria-se de um produto da 

história humana” (Leontiev, 1978: 268); e 

– “O processo de apropriação é sempre mediatizado pelas relações entre os seres 

humanos... portanto, é um processo de transmissão da experiência social” (Leontiev, 

1978: 272). 

 

Nesse prisma, percebo que a atividade humana constitui-se nas relações entre o 

indivíduo e o grupo social do qual faz parte. Essa perspectiva compreende as relações 

sociais como “interligadas às forças produtivas que transformam o exterior, ao mesmo 

tempo em que transformam cada um dos sujeitos envolvidos” (Liberali, 2007). 

Por meio do trabalho, uma atividade prática, o homem age sobre e na natureza. A 

produção pelo trabalho é compreendida, pois, como o motor do processo histórico, 

demonstrando, assim, o caráter histórico e social do homem. 
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De acordo com a abordagem de Marx e Engels (1845-46/2006), no materialismo 

histórico-dialético, o modo de produção da vida material é determinado pela vida social, 

política e econômica. As condições materiais são a base da sociedade: suas regras, ideias e 

valores. 

Assim, são as contradições estabelecidas nos conflitos dessa realidade que 

promovem dialeticamente mudanças resultantes das intervenções do agir humano. 

Compreendemos a formação e a transformação da sociedade de forma dinâmica e em 

permanente desenvolvimento e mudança. 

Nessa abordagem, é importante partirmos da atividade real do ser humano para 

compreender e analisar o seu processo de desenvolvimento. À luz dos escritos de Marx & 

Engels (1845-46/2006), Liberali (2007: 8) argumenta que a atividade humana apresenta as 

seguintes características: 

 

a) Orientação para um fim: O homem ao iniciar uma atividade, consegue projetá-la. 

Planeja suas ações, mas já tem idealizado o seu produto final. “O que distingue o 

pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de 

construí-lo em cera” (Marx & Engels, 1845-46/2006: 120). Ao final do processo 

de trabalho, surge um resultado que antes do seu início, já existia idealmente na 

imaginação do trabalhador (Sánchez Vázquez, 2007: 222). 

b) Meios de trabalho: A relação do homem com o mundo é mediada pelo uso de 

instrumentos. Na Filosofia marxista, o homem é constantemente estimulado pelo 

mundo exterior e, ao agir, internaliza conhecimentos (valores e conceitos) 

produzidos pelos homens ao longo da história. Nas palavras de Marx & Engels 

(1845-46/2006: 151) “a mesma importância que a estrutura de ossos fósseis tem 

para o conhecimento da organização das espécies de animais desaparecidos, os 

restos dos meios de trabalho têm para a apreciação de formações sócio-

econômicas desaparecidas”. 

c) Objeto de trabalho: Toda atividade humana é concretizada pela ação do indivíduo 

com o objeto, mediada por um instrumento. Desde o seu início existe uma 

intencionalidade. A intencionalidade é fundamental quando falamos em produção 

de conhecimentos em cadeia criativa, mas isso será abordado mais adiante neste 

capítulo. De acordo com Marx & Engels (1845-46/2006: 150) “no processo de 
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trabalho a atividade do homem efetua uma transformação do objeto de trabalho, 

mediante o meio de trabalho, pretendida desde o princípio”. 

 

O ser humano se constitui à medida que se envolve em um mundo, em uma 

atividade e, ao mesmo tempo, esse mundo, essa atividade existem porque houve uma ação 

desse ser humano sobre eles. Para Spinoza (1677/2002: 160), filósofo monista29, a 

substância é a unidade central de sua teoria, “é aquilo que é em si mesmo e é concebido 

por si mesmo, isto é, aquilo cujo conceito não requer o conceito de outra coisa, da qual 

tenha se formado”. 

A qualidade dos estudos spinozanos contribuiu para se compreender a 

complexidade da perspectiva monista assumida pela TASHC. Como já abordei, a TASHC 

estuda a vida que se vive (Marx, 1845-46/2006: 63) com suas dificuldades, contradições e 

avanços. O ser humano é parte dessa totalidade e, ao modificar o meio social, o ser 

humano também é modificado por ele.  

De acordo com os estudos spinozanos, a totalidade é compreendida por meio dos 

conceitos centrais de Substância, atributos e modos. A Substância é constituída por 

infinitos atributos infinitos. Esse poder infinito da Substância manifesta-se por atributos, 

porque é relacionado e está contido na Natureza (Fuga, 2009). Spinoza (1677/2002, E1, 1: 

180) compreende “como causa de si mesmo (causa sui) aquilo cuja essência envolve 

existência e cuja natureza só pode ser concebida como existindo”. 

Para Spinoza (1677/2002: III, II: 199), os seres humanos têm condições de 

compreender apenas dois atributos que constituem a totalidade: (a) o pensamento e (b) a 

extensão. O pensamento refere-se às ideias e às almas; e a extensão diz respeito à 

materialidade, ou seja, aos modos finitos dos corpos. Essa correspondência entre 

pensamento e extensão constitui a Substância e por meio dessa relação é explicado o 

monismo spinozano.   

O ser humano, como parte dessa Substância, somente tem uma visão parcial ou 

inadequada das coisas. É importante acrescentar que somos afetados por tudo que está ao 

nosso redor e que somos capazes de afetá-los também. As ideias parciais ou inadequadas 

“são como conclusões sem premissas, isto é, ideias confusas” (Spinoza, 1677/2002: II, 

XXVII, demonstração: 164; XXXV, demonstração: 169).  
                                                 
29 Em linhas gerais, o monismo contrapõe-se ao dualismo e refere-se a uma corrente filosófica que argumenta 
sobre a ideia em que um único elemento constitui a base da realidade, ou seja, uma entidade com atributos 
das duas espécies (Mannion, 2004). 
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Ao agir em diferentes atividades durante a sua existência, ocorre a relação de 

composição entre os seres (Spinoza, 1677/2002: II, Lema II), possibilitando que as 

diversas ideias inadequadas ou parciais entrem em contato. Dessa forma, podem se 

aproximar e constituir uma noção mais comum, uma vez que são compostas de mais partes 

da totalidade. Sobre as ideias adequadas, Spinoza afirma (1677/2002: II, XXXVIII: 170), 

“o que é comum a todas as coisas se acha igualmente na parte e no todo, não pode ser 

concebido senão adequadamente”. 

Para viver em sociedade e participar de atividades de composição entre os seres, o 

ser humano aumenta a sua potência ao agir. Essa potência ao agir, ou conatus, nos mantém 

vivos, ou seja, é o nosso desejo de existência. Desde que nascemos somos dependentes, 

uma vez que precisamos dos cuidados de um adulto, mas temos a nossa individualidade. 

Cada pessoa é uma “afecção ou modo que exprime a Substância de uma maneira 

determinada” (Spinoza, 1677/2002: 37). 

Esse movimento para compor ideias adequadas é essencial para esta tese, uma vez 

que a participação de todos durante as atividades que compõem o Subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis pode aumentar a potência de agir de cada participante na 

interação que ele constitui com o grupo. Simultaneamente, também pode aumentar a 

potência do grupo todo, uma vez que de acordo com Spinoza (1677/2002, IV, XVIII: 302) 

“se dois indivíduos se aliam um ao outro, formam um indivíduo duas vezes mais poderoso 

do que cada um deles tomado separadamente” (Spinoza, 1677/2002, IV, XVIII: 302). 

De acordo com Liberali (2007: 5) “cada ser humano seria apenas parte incompleta 

de um todo e buscaria retornar à substância”. Nesse movimento de busca da totalidade, 

cada pessoa, com sua força de existência (conatus), compartilha significados. Assim, 

quando a realidade em que isto ocorre é permeada pela harmonia, respeito e colaboração 

dos participantes, “aumenta-se a potência de agir, induzindo a formar uma noção comum, 

a qual só pode ser um conhecimento adequado” (Spinoza, 1677/2002: II, XXVIII: 171). 

Nessa perspectiva, o papel da linguagem é fundamental. É por meio da linguagem 

que relacionamos as ideias adequadas com as ideias inadequadas e produzimos 

conhecimentos compartilhados. “Portanto, a linguagem, instrumento de imenso poder, 

assegura que significados linguisticamente criados sejam significados compartilhados, 

significados sociais”, como bem argumenta Moll (1996: 153). 
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Nesse prisma, a produção de ideias adequadas é permeada por um movimento 

similar quando pensamos em sentidos e significados dentro de um aporte vygotskiano, 

ponto que será abordado na próxima subseção. 

 

1.2.2 – Sentidos e significados na produção de conhecimento 

 

Em consonância com as questões teóricas até agora expostas, o ser humano é 

constituído em uma relação dialética com o social e com a História e, ao mesmo tempo, 

esse homem é singular e único. De acordo com Aguiar e Ozella (2006: 224), “esse homem 

(sic)30 constituído na e pela atividade, ao produzir sua forma humana de existência, 

revela, em todas as suas expressões, a historicidade social, as relações sociais... e 

expressa a sua singularidade.” Nessa relação, indivíduo e sociedade, um constitui o outro 

e o ser humano é capaz de produzir sentidos subjetivos e significados sociais. Nesse 

prisma, os sentidos e significados não podem ser compreendidos descolados um do outro. 

Neste trabalho, com foco em compreender como as atividades em cadeia do 

Projeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis permitem a produção criativa 

do denominado “Agir Cidadão”, é importante entender a produção, ou seja, o método e o 

conhecimento, logo, a relação sentido e significado.  

Para Vygotsky (1930/2004; 1934/1993), o significado de uma palavra é produção 

social e de natureza relativamente estável. Os significados podem ser compreendidos 

como produções históricas e sociais que permitem a comunicação. Referem-se “aos 

conteúdos instituídos, mais fixos, compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, 

configurados a partir de suas próprias subjetividades” (Aguiar & Ozella, 2006: 226). De 

outro lado, os sentidos são “a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra 

desperta na consciência” (Vygotsky, 1934/1993: 185). Dessa forma, considerarmos os 

sentidos dos participantes das atividades que fazem parte do subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis não significa apreendermos uma resposta única, coerente, 

mas sim as expressões dos participantes, muitas vezes contraditórias, parciais, que são 

indicadoras dos processos já vivenciados por eles. 

                                                 
30 Ser humano 
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Nessa relação, os significados são produzidos por meio da configuração mútua dos 

sentidos (Aguiar, 2010)31 das diferentes pessoas de um grupo. Nesse prisma, é importante 

destacar que quando diferentes sentidos entram em contato, formam-se significados 

culturais e históricos de um determinado grupo. Ao confrontarmos essa reflexão com os 

conceitos já discutidos de ideia inadequada e adequada (Spinoza, 1677/2002), podemos 

compreender que, por meio do trabalho em grupo, as ideias inadequadas podem ir se 

completando com todas as participações das pessoas e chegando a compor uma ideia mais 

adequada. 

No entanto, ao produzirmos conhecimentos surgem contradições entre os sentidos 

apresentados por cada um. Esse é um ponto importante, uma vez que só existe produção 

compartilhada no momento em que as pessoas entram em conflito. De acordo com Boff 

(2002: 28), “a crise é um momento angustiante, mas profundamente criativo que permite o 

evoluir histórico sobre outras bases e com outros valores”. Nesse prisma, para 

compreender o conhecimento compartilhado, preciso olhar o processo de produção – 

como as ideias parciais ou inadequadas (nos termos spinozanos) ou sentidos (nos termos 

vygotskianos) se relacionam – e não só o resultado.  

Para que haja essa produção de significados, e que estes realmente sejam 

compartilhados, é necessário agir com responsibilidade (Sobral, 2005), ou seja, agir frente 

às necessidades do mundo com atitudes responsivas, pressupondo a superação de 

perspectivas dogmáticas de significados cristalizados na produção criativa de significados 

(Fuga, 2009). Nesse movimento, o papel do outro como coparticipante é fundamental. É 

necessário propiciar um espaço em que todos possam se colocar, clarificar suas dúvidas, 

propor temas, avaliar, questionar a si e aos outros. 

 

1.3 – A linguagem na produção colaborativa e criativa de conhecimento 

 

Para produzir conhecimentos compartilhados utilizamos principalmente a 

linguagem. Para Marx e Engels (1845-46/2006: 110): 

 
A linguagem é tão velha como a consciência – a linguagem é a 
consciência real prática que existe também para outros homens e que, 
portanto, só assim existe também para mim; e a linguagem só nasce, 

                                                 
31 Comunicação pessoal em 12 de agosto de 2010 durante o 3º Exame de Qualificação que esta tese foi 
submetida. 
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assim como a consciência, da necessidade, da carência física do 
intercâmbio com outros homens. 

 

A citação acima é de suma importância para entender o papel da linguagem nas 

interações dos homens (Vygotsky, 1930/2004) e na produção de conhecimentos. Para o 

pesquisador russo, é por meio da linguagem que a cultura é transmitida, possibilitando o 

desenvolvimento do pensamento e a aprendizagem.  

Revozeando Vygotsky (1930/2004), a linguagem é um signo mediador por 

excelência uma vez que traz consigo conceitos culturais elaborados pela humanidade. 

Inseridas em uma cultura, as vozes de diferentes participantes se sobrepõem ao discurso 

individual e vice-versa. Para Bezerra (2005: 221): 

 
A polifonia se define pela convivência e pela interação, em um mesmo 
espaço do romance, de uma multiplicidade de vozes e consciências 
independentes e vozes plenivalentes e consciências equipolentes, todas 
representantes de um determinado universo e marcadas pelas 
peculiaridades desse universo.  

 

Essa multiplicidade de vozes pode ser comparada a um caleidoscópio que, ao 

girarmos, faz surgir desenhos compostos por várias partes, ou seja, um discurso composto 

pelas vozes de outrem. Dessa forma, a linguagem é povoada com as intenções dos outros 

Bakhtin/Volochinov, (1929/1995) e o processo de mediação não tem foco no indivíduo, 

nem no coletivo, mas na interação social. Para Engeström (1999a: 382), as diferentes 

perspectivas dos discursos dos participantes de uma atividade estão enraizadas em 

diferentes comunidades e continuam a coexistir no sistema de atividade coletiva. 

Complementando o pensamento de Engeström, Blanck (1996: 44) afirma que “a 

linguagem é um dos instrumentos-chaves criados pelos seres humanos para a organização 

do pensamento”. A linguagem faz a ligação entre as pessoas em uma atividade. Por meio 

da linguagem, o resultado do desenvolvimento histórico é internalizado pelo indivíduo, o 

que determina os seus modos de agir e suas formas de compreensão do contexto cultural. 

Assim, por valorizar a dialética sujeito-objeto e a produção como mola propulsora 

de transformações, Vygotsky (1934/1993) aborda o estudo da linguagem para apresentar 

como o ser humano, ao criar, recriar e se apropriar da cultura, modifica o mundo e também 

a sua própria vida. 

A importância deste quadro de referência está na possibilidade de se compreender 

as relações que existem nos encontros de planejamento dos pesquisadores, nas oficinas de 
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formação do Grupo de Apoio, nos encontros de formação das educadoras, na aula da 

educadora e na apresentação no 1º Simpósio Agir Cidadão. Nessas atividades, cada ser 

humano é uma parte incompleta de um todo (Spinoza, 1677/2002) e, na configuração dos 

sentidos (Vygotsky, 1930/2004), procuram formas de se entenderem uns aos outros. Dessa 

maneira, os participantes podem produzir significados compartilhados que são 

concretizados historicamente de determinada forma (Liberali, 2006).  

Dessa maneira, na busca por significados compartilhados, os participantes “se 

engajam em atividades criativas que produzem algum tipo de liberdade de ação” 

(Vygotsky, 1930/2004: 98). À medida que ouvimos e nos apropriamos das palavras e dos 

discursos durante as interações discursivas, criamos e recriamos significados 

(Bakhtin/Volochinov, 1929/1995). 

Ao buscar compreender a função dos textos que verbalizamos, trago a concepção 

de “dualismo funcional” dos textos (Lotman, 1988 apud Wertsch e Smolka, 1994/1999). 

De acordo com o autor, os textos desempenham duas funções: unívoca, ou seja, a de 

comunicar significados adequadamente; e a função dialógica, que objetiva criar novos 

significados.  

Em uma perspectiva bakhtiniana, a função unívoca está relacionada ao mínimo de 

vozes e a uma forma restrita de ocorrer o contato, ou seja, uma voz que transmite 

informações e uma que recebe, sem possibilitar espaço para que a voz que recebeu o 

contato argumente ou questione. Quanto à função dialógica, ressalto que ocorre quando 

uma voz toma enunciações de outras vozes como estratégias de pensamento e, assim, 

possibilita configuração mútua de sentidos (Aguiar, 201032) e produção de conhecimentos 

compartilhados.  

É nesse cenário que a argumentação aparece: na forma como “a linguagem se 

organiza em gêneros que realizam as atividades de formação crítica” (Garcia, 1992: 76). 

Mais especificamente, esse processo reflexivo abrange os sentidos e os significados com 

foco em tornar mais claro seus valores de mundo, ou seja, os significados que eles 

construíram sobre e nas ações dentro das construções sociais de que participaram. 

Ao analisar a construção da argumentação, é possível compreender como a 

produção compartilhada de significados é desenvolvida discursivamente buscando superar 

                                                 
32 Comunicação pessoal em 12 de agosto de 2010 durante o 3º Exame de Qualificação que esta tese foi 
submetida. 
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perspectivas pessoais enraizadas por significados historicamente cristalizados durante as 

atividades do subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis. 

De acordo com Liberali (2006: 7), “a argumentação colaborativa permite a 

restrição e expansão dos objetos (significados) que saciarão não a necessidade individual, 

mas aquela necessidade que permite perceber que somos parte de uma totalidade que 

existe nas partes”. A argumentação constitui o modo de fazer as ideias interagirem, 

colocando-as em contato e, frequentemente, em conflito.  

A colaboração é fundamental para desenvolver um ambiente argumentativo. Esse 

espaço propicia uma reflexão sobre as ideias por meio de questionamentos, conflitos e 

ações. Para Magalhães (2007: 78), a ação colaborativa “revela contextos de ação em que os 

participantes constroem sentidos, questionam suas representações e valores e 

problematizam escolhas”. Assim, as próprias negociações são ferramentas para a formação 

contínua e para a produção de conhecimentos. 

De acordo com Oliveira (2009), quando atuamos na perspectiva da colaboração 

crítica, estamos proporcionando o desenvolvimento de um trabalho criativo sobre os 

caminhos e projetos coproduzidos por todos os participantes da atividade. Nessa 

construção o singular e o plural expressam a multiplicidade de posicionamentos. 

Assim, em toda atividade existem contradições, uma vez que as pessoas apresentam 

atitudes e comportamentos heterogêneos gerando instabilidades (tensões internas) e 

contradições. A contradição, à luz da TASHC, é a mola propulsora de desenvolvimento da 

atividade, possibilitando expansão da atividade (Engeström, 2000/2005), ou seja, 

transformações na atividade. Essa expansão da atividade é primordial para a produção de 

conhecimentos, uma vez que possibilita mudanças em todos os elementos da atividade. 

Isso ocorre e pode ser observado na Cadeia Criativa, em que todos os participantes 

se tornam, “formadores de formadores” (Liberali, 2006). É necessário existir uma busca 

pela melhoria de vida na comunidade, objetivando uma sociedade democrática. Conforme 

o ser humano compreende e acolhe o diferente dentro e fora dele mesmo, ele cria uma 

comunidade (Boff, 2002). 

Em todas as atividades, os formadores têm como objetivo, propiciar uma 

ferramenta crítica para refletir, analisar, negociar e produzir criticamente conhecimentos 

que levem em conta as questões sócio-culturais. Tal fato nos remete ao conceito 

bakhtiniano de responsibilidade (1953/2003), uma vez que produzir significados 

compartilhados requer a superação da argumentação, compreendida como tentativa de 
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convencer ou persuadir, e estaria ligada a situações, pela colaboração entre parceiros 

(Liberali, 2006; Magalhães, 2004; Fullan & Hargreaves, 2000). 

Nesse prisma, na produção em Cadeia Criativa (Liberali, 2006), a interação 

propiciada por meio da argumentação pode promover a produção criativa de significados 

pela ótica da própria pessoa com influência do contexto social (Liberali, 2006). A 

argumentação é um instrumento precioso que, segundo os princípios do Grupo LACE, 

proporciona o compartilhamento de ideias e a elaboração de conhecimentos criativos. 

Sendo assim, na próxima seção, destaco a argumentação como uma engrenagem que 

possibilita a inter-relação de várias atividades em Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

 

 

1.4 – Argumentação e Cadeia Criativa 

 

Esta seção objetiva, ao relembrar as questões de pesquisa, apresentar a visão de 

argumentação que sustenta este trabalho, aprofundar o conceito de Cadeia Criativa 

(Liberali, 2006), bem como ressaltar a importância da argumentação para produção 

compartilhada e criativa de conhecimentos. 

A macroquestão desta pesquisa é: A produção de conhecimento do tópico “Agir 

Cidadão” no subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu de 

forma criativa? Para responder essa macroquestão, foram elaboradas duas subperguntas: 

Que significados são produzidos? e Qual é o papel da argumentação nesse processo? 

Em consonância com as questões teóricas até agora expostas, me proponho a 

discutir a argumentação como instrumento para a produção de significados criativos 

compartilhados na Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

Desde os estudos aristotélicos (350 a.C.), já existia uma preocupação com as 

formas com que os argumentos eram apresentados. Ao estudar a Arte Retórica, Aristóteles 

(2005) desenvolveu os primeiros esboços sobre argumentação. De acordo com esse 

filósofo, as questões da arte pertenciam a todos os seres humanos e não a um domínio de 

uma ciência determinada, ou seja, a Retórica tratava do verossímil e não de uma verdade 

única.  

Os estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) contribuíram significativamente 

para desenvolver um padrão para a análise dos argumentos e das relações entre os seus 

elementos básicos. Esses autores retomaram os estudos de Aristóteles e discutiram, em seu 
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livro Tratado da Argumentação, os vários tipos de argumentos utilizados em diferentes 

situações. 

De acordo com os autores, à luz dos estudos aristotélicos, a argumentação precisa 

deixar de lado os critérios de verdadeiro ou falso, substituindo-os pelos de 

verossimilhança. A argumentação eficaz é aquela que amplia a adesão dos ouvintes, ou 

pelo menos uma disposição para a ação, que poderá ocorrer em um próximo momento. 

Complementando essa ideia, a argumentação é marcada pela presença polissêmica de 

diversos pontos de vista, opiniões, tendo por suporte um processo de racionalização e 

contestação, aceitação ou refutação de diferentes ideias (Toulmin, 1958/2000; Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1996/2005; Charaudeau, 2008). 

Tendo por base que a argumentação é um organizador discursivo, compreendo que 

todo discurso direciona-se a um auditório e a eficácia ou não da argumentação pode 

desestruturar a conduta do argumentador, colocando em risco o objetivo da interação. 

Assim, é relevante destacar que o público do auditório para o qual falamos é o que 

determinará o alcance do que lhe comunicamos. 

A maioria dos estudos sobre argumentação foi em parte concretizada por teóricos 

inseridos em um contexto jurídico. Sempre por uma perspectiva de pares dicotômicos, ou 

seja, defesa e acusação ou verdadeiro e falso. Nesta pesquisa, estamos enfatizando a 

produção de conhecimentos que leve as pessoas participantes a tomarem atitudes e, assim, 

com autonomia responsável, possam buscar soluções para os problemas que precisam 

enfrentar. Dessa forma, a dicotomia, apresentada nos estudos de argumentação jurídica de 

alguns autores não coincide com os valores que embasam as ações do GP LACE, nem com 

o contexto em que esta pesquisa foi desenvolvida. É urgente pensar e redimensionar as 

bases desses estudos sobre a argumentação por uma perspectiva diferenciada, ou seja, 

“uma forma particular de interação, em que se confrontam pontos de vista diferentes para 

se chegar a uma nova construção” (Mosca, 2004:5).  

Ao relacionar os estudos aristotélicos, Mosca (2004: 20) afirma que 

 
essa doutrina reside no domínio dos conhecimentos  prováveis e não das 
certezas e das evidências, os quais caberiam aos raciocínios científicos e 
lógicos. Por essa razão, o seu campo é o da controvérsia, da crença, do 
mundo da opinião, que se há de formar dialeticamente, pelo embate das 
ideias e pela habilidade no manejo do discurso.  
 

Nessa perspectiva, argumentar é considerar o outro, suas interações diante das 

propostas e teses que são apresentadas. Assim, o estudo da argumentação enriquece a visão 
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de mundo dos pesquisadores por meio da diversidade de confrontos e da colaboração na 

busca do verossímil. Esta pesquisa tem como alicerce essa concepção de argumentação.  

Ao analisarmos um texto, com base em Bakhtin (1934-35/1975/1998), podemos 

observar se é um discurso autoritário em que carece de persuasão interior para a 

consciência ou se é um discurso interiormente persuasivo. No discurso interiormente 

persuasivo, eu observo as palavras internamente persuasivas para compreender como elas 

se relacionam, como se interligam ao discurso do outro e assim crio possibilidades de 

produzir a minha palavra na palavra do outro e a palavra do outro na minha palavra. 

Dessa forma, a argumentação necessita ser compreendida como um instrumento 

discursivo que possibilita aos participantes expor os “seus sentidos, produzindo, 

momentaneamente, um significado comum, verossímil a todos, uma ideia mais adequada” 

(Meaney, 2009:56). 

Muitas vezes, a argumentação se inicia por haver divergência de opinião sobre um 

mesmo assunto entre duas ou mais pessoas. Quando todos concordam com a tese em 

questão, não ocorre a argumentação. Mas não é o fato de existir uma divergência de 

opinião que vai garantir uma argumentação que produzirá conhecimentos compartilhados. 

De acordo com Kofman (2002), em muitas conversas, os participantes monologam 

acompanhados, sem se escutarem nem se questionarem. Muitas vezes, cada participante 

observa o problema exclusivamente do seu ponto de vista, de acordo com seus critérios e 

não compartilha suas ideias.  

Com base nos estudos de Kofman (2002), acredito que uma argumentação que leve 

à produção de conhecimentos compartilhados precisa conter estratégias que os 

participantes exponham e indaguem de maneira produtiva, levando em conta que  nenhuma 

pessoa tem toda a informação relevante. 

Nesse prisma, a argumentação trabalha com valores, então ela permite uma 

diferença de posicionamento entre os participantes de uma atividade. Se estivermos 

embasados em valores, cada participante poderá pensar diferentemente, porque é dessa 

diferença que serão produzidos novos conhecimentos compartilhados. 

Neste trabalho, será necessário olhar como a argumentação ocorre nas diferentes 

atividades: (elo a) encontros de planejamento dos pesquisadores da PUC-SP, (elo b) 

oficinas de formação do Grupo de Apoio, (elo c) encontros de formação das educadoras, 

(elo d) aula da educadora pautada pelos princípios discutidos e (elo e) apresentação no 

evento 1º. Simpósio Ação Cidadã. Uma análise crítica do discurso possibilitará observar 
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como os argumentos mostram os diferentes sentidos dos participantes. Esses sentidos 

representam as diferentes facetas de discussão do objeto, possibilitando, assim, a produção 

de significados compartilhados. Representa, ainda, os valores imbricados nos sentidos de 

cada um. 

Tendo como base os pressupostos teóricos metodológicos da Teoria da Atividade 

Sócio-Histórico-Cultural (cf. Vygotsky, 1930/2004, 1934/1993; Leontiev, 1959/1998, 

1978; Cole & Engeström, 1993; Engeström, 2000/2005, 2003) e com ênfase da perspectiva 

dialógica de linguagem (Bakhtin, 1953/2003; Daniels, 2003), acredito que a produção de 

conhecimento em Cadeia Criativa (Liberali, 2006) possibilita ressignificações nas 

atividades contribuindo para a compreensão da relação entre as práticas sociais e as 

transformações culturais. Neste trabalho, a Cadeia Criativa se constitui como movimento 

colaborativo que se revela discursivamente pela argumentação. 

A Cadeia Criativa (Liberali, 2006) é assim denominada uma vez que “envolve o 

poder transformador da construção de significados negociado em conjunto” (Liberali, 

2008b: 12). A Cadeia Criativa se desenvolve por meio dos pensamentos dos participantes, 

que podem ser criativos ou reprodutivos, uma vez que estão interligados com as 

experiências singulares de cada um. Porém, vale salientar que da união desses 

pensamentos, um novo significado poderá surgir.  

Fuga (2009: 47), à luz dos estudos de Liberali, comenta que o termo “cadeia” 

precisa ser considerado como um conjunto de fatos ou fenômenos que ocorrem 

sucessivamente no tempo e não deve ser considerado com concepção negativa. Segundo a 

pesquisadora, o termo “cadeia” refere-se ao “elo” que representa a ideia de união e 

continuação dos fatos inseridos na historicidade do ser humano e não como uma relação de 

causa e efeito. Neste trabalho, como dito anteriormente, a Cadeia Criativa é composta por 

elo a: encontros de planejamento dos pesquisadores da PUC-SP; elo b: as oficinas de 

formação do Grupo de Apoio; elo c: os encontros de formação das educadoras; elo d: a 

aula de uma educadora pautada pelos princípios discutidos; e elo e: apresentação das 

educadoras no evento Simpósio Ação Cidadã.  

A Cadeia Criativa é produzida no “entrelaçamento intencional das atividades de 

formação e ação com formadores, gestores, educadores, crianças e comunidade, uma vez 

que dessa maneira todos os envolvidos poderão vivenciar um processo de transformação 

crítico-criativo” (Liberali, 2010: 09). 
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Na Cadeia Criativa, a argumentação é reconhecida pela forma como a linguagem se 

organiza para produzir significados compartilhados. Nesse prisma, por meio da 

argumentação, a produção de significados criativos é negociada, superando os sentidos 

individuais de cada participante e promovendo a união da totalidade que existe nas partes 

(Spinoza, 1677/2002). Navega (2005) ressalta a função colaborativa da argumentação. Para 

o autor, a argumentação é indispensável para verificação de ideias contrastantes, como 

pedaços de um mosaico que, ao se interligarem, sobrepõem-se e produzem um novo 

significado, uma nova figura. 

Acredito que a finalidade da argumentação é proporcionar a cada participante a 

experimentação, a partir de si mesmo, daquilo que o outro diz e faz; e possibilitar a 

compreensão do modo como isso afeta cada participante. É uma dança circular 

conversacional, é mover-se em círculo, não pela oposição de forças, mas pela composição 

de novos saberes compartilhados. Nesse trilhar, a argumentação é essencial na produção de 

compreensões criativamente inovadoras da realidade (Liberali, 2009b). Assim, na próxima 

seção apresento a relevância da criatividade quando buscamos produzir conhecimentos 

compartilhados em cadeia. 

 

 

1.5 – A criatividade na produção compartilhada de conhecimentos em cadeia 

 

Nessa busca por significados compartilhados, os participantes empenham-se em 

atividades criativas que possibilitam liberdade de criação e de ação. A criatividade, para 

Vygotsky (1930/1999), são realizações humanas que possibilitam ao indivíduo produzir 

criações artísticas, científicas e técnicas. 

Nos estudos de Vygotsky (1930/1999), a criatividade não existe apenas onde se 

criam as grandes obras da história, mas, sim, em todo lugar onde o homem imagine, 

combine, modifique e crie algo novo, por pequeno que seja em comparação às obras do 

gênio.  

Nesse ponto, sustento meus estudos em Moran e John-Steiner (2003: 69), quando 

afirmam que, por meio da experiência de cada participante, a criatividade modifica a todos. 

Em uma atividade criativa os participantes produzem a transformação do que já sabem em 

novos conhecimentos. Esse movimento é dialético e à medida que eu crio novos 

conhecimentos eu me desenvolvo e vice-versa. Para as autoras, desenvolvimento e 
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aprendizagem são dois processos dialeticamente inter-relacionados. Essa inter-relação está 

ilustrada na representação visual a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 5 – Representação visual da concepção dialética do desenvolvimento e da 
criatividade de Vygotsky (Moran & John-Steiner, 2003: 73) 

 
 

Para as autoras, desenvolvimento e criatividade são processos que se relacionam 

dialeticamente. Aproximando a figura acima dos estudos vygotskianos, os processos de 

desenvolvimento e criatividade podem ser concebidos como internalização ou apropriação 

de ferramentas culturais e da interação social. Nessa relação dialética, a internalização não 

é simplesmente a ação de copiar, mas principalmente a transformação ou reorganização 

das informações absorvidas pelo meio social. A dinâmica resultante desse processo é a 

personalidade individual, conforme podemos observar na representação proposta por 

Moran & John-Steiner. 

Na mesma perspectiva, a criatividade pode ser observada na externalização, 

processo que constitui construções dinâmicas de significados materializados, compostos de 
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ideias, conhecimentos e cultura que permeiam a vida do ser humano (Moran & John-

Steiner, 2003). 

A relação dialética entre os dois processos sociais – internalização e externalização 

– e as duas formas de símbolo base – a personalidade e a cultura – fornecem sustentação 

para o crescimento de ideias criativas. Para as autoras, a internalização não é o enxerto da 

cultura na personalidade, mas uma engrenagem que dispõe de recursos culturais que são 

apreendidos diferentemente por cada pessoa. A externalização é a base para as 

transformações criativas, que expandem a cultura. 

Dessa forma, desenvolvimento e internalização são processos de apropriação de 

formas de pensar uma cultura. A externalização é o que a pessoa pensa mais a cultura das 

vivências que ela presenciou em sua vida. O movimento internalização-externalização é 

cíclico, ligando sempre o passado ao futuro. O resultado desse processo contribui para a 

composição da história e da cultura de uma comunidade. De acordo com os estudos 

vygotskianos, a atividade criadora resulta da criação de novas imagens que projetam o ser 

humano para o seu futuro. É a junção nova de uma construção de elementos antigos que 

estrutura a criação humana. Nesse sentido, a criatividade está sempre presente nesse 

processo: algumas vezes temos poucos traços criativos e outras vezes temos muitos traços 

criativos. 

Assim, experiência e entendimento são o verso e o reverso de uma mesma moeda e 

estão em constante interação e ao mesmo tempo se constituem reciprocamente. Esse 

processo é composto por conflitos que possibilitam a produção de conhecimentos criativos. 

O processo de criação surge de uma necessidade do ser humano. A base da criação é uma 

inadaptação ou uma necessidade humana. É isso que move o processo criativo, pois 

quando o ser humano tem uma necessidade, ele lança mão de diferentes ações e discursos 

para satisfazer essa necessidade.  

De acordo com Vygotsky (1930/1999), existem dois gêneros de atividade do ser 

humano. Existe a atividade reprodutiva ou reconstituidora, que está relacionada ao modo 

íntimo da memória do ser humano. Esse tipo de atividade busca repetir meios de conduta 

anteriormente criados e elaborados ou busca reviver marcas de impressões precedentes, 

como, por exemplo, escrever ou desenhar reproduzindo exatamente o que está à frente. O 

outro gênero de atividade é a denominada combinatória ou criadora e existe quando é 

traçado um quadro futuro sobre algo em que não são reproduzidas as impressões já 

vivenciadas pelo ser humano.  
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Podemos observar que os produtos da imaginação criativa passam por uma longa 

história de constituição dos seres humanos. Ao viver, o ser humano internaliza material 

que será a base de sua criação (Moran & John-Steiner, 2003). As impressões vivenciadas 

ao interagir na sociedade representam uma multiplicidade de experiências internalizadas. O 

importante, na produção criativa, é destacar determinados traços de um conjunto mais 

complexo de impressões. De acordo com Vygotsky (1930/1999), as marcas dessas 

impressões que vivenciamos na sociedade não ficam organizadas em nosso cérebro. Essas 

marcas são processos vivos que se movem e se modificam conforme os fatores internos de 

cada indivíduo. Os elementos que compõem o novo foram extraídos da realidade da 

pessoa.  

Para que ocorra a produção criativa, é essencial que exista um ambiente 

colaborativo entre os participantes de uma atividade. Ou seja: a colaboração é necessária 

para a produção criativa (Moran & John-Steiner, 2003). 

À luz dos estudos de John-Steiner (2000), a colaboração deve ser compreendida 

como complementaridade. Essa complementaridade está no encontro de duas ou mais 

pessoas com saberes diferentes. Conforme essas pessoas interagem, expandem 

possibilidades em produzir novos conhecimentos.  

Podemos complementar esse pensamento com o conceito bakhtiniano (1953/2003) 

de responsibilidade, composto pelos conceitos de responsabilidade e responsividade, na 

produção de significados compartilhados. Assim, eu tenho responsabilidade ao participar 

da atividade e, ao mesmo tempo, tenho que ter responsividade com o grupo. Não basta ser 

responsável por minhas ações, mas também pelo que está sendo produzido no grupo. 

Ainda mais significativo é compreender que, de acordo com Bakhtin, em uma 

enunciação ocorrem diferentes vozes. Para o filósofo da linguagem, “a palavra alheia 

introduzida no contexto do discurso estabelece com o discurso que a enquadra não um 

contexto mecânico, mas uma amálgama química (no plano do sentido e da expressão); o 

grau de influência mútua do diálogo pode ser imenso” (Bakhtin, 1934-35/1975/1998: 42). 

Nesse sentido, temos responsibilidade com as várias vozes que compõem a 

enunciação. Essa multiplicidade de vozes é marcada por discursos internamente 

persuasivos ou pelo discurso de autoridade. 

Para Bakhtin (1934-35/ 1975/1998: 144), “a palavra autoritária exige de nós o 

reconhecimento e a assimilação, ela se impõe a nós independentemente do grau de sua 

persuasão interior no que diz respeito”. No discurso autoritário, é difícil fazermos 
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modificações de sentido conforme o contexto em que o discurso aparece.  

É uma palavra que tem o poder de colocar-se por si só, não possibilitando “variações 

criativas, ela não é circundada de diálogos vivos... e em múltiplas ressonâncias, em volta 

dela morre o contexto, as palavras secam” (Bakhtin, 1934-35/1975/1998: 144). 

O discurso internamente persuasivo diferencia-se do discurso de autoridade, pois “a 

palavra persuasiva interior é comumente metade nossa, metade de outrem” (Bakhtin, 

1934-35/ 1975/1998: 145). É uma palavra que é produzida criativamente e desperta outras 

palavras em nosso pensamento revelando novas possibilidades semânticas em cada 

contexto em que é enunciada. Ela nasce de uma “zona de contato com o presente 

inacabado”.  

Nesse pensamento, ao articular o discurso internamente persuasivo com a criação 

de um espaço colaborativo, permeado pela argumentação, podemos também relacionar 

com a compreensão da argumentação para a produção criativa de significados 

compartilhados. 

A produção criativa de conhecimento em cadeia é um processo que dá “lugar a 

uma interação máxima do outro com o contexto, a sua influência dialogizante recíproca, 

ao desenvolvimento livre e criativo da palavra de outrem” (Bakhtin, 1934-35/1975/1998: 

146). Esse movimento dos significados compartilhados para outra atividade da Cadeia 

Criativa também necessita ser marcado pelo discurso internamente persuasivo, pois para 

Bakhtin “nós introduzimos esse discurso em novos contextos, aplicamos a um novo 

material, colocamos numa nova posição, a fim de obter... novas respostas, novos 

esclarecimentos sobre o seu sentido e novas palavras para nós” (p. 146). 

É importante salientar que compartilhar conhecimento não garante a emancipação 

do ser humano. É o que cada pessoa traz para compartilhar que vai fazer a diferença e criar 

espaços para o desenvolvimento de ações emancipatórias. 

Esse processo é dinâmico e flexível, permitindo a “expressão talentosa e criativa 

das opiniões qualificativas de outrem” (Bakhtin, 1934-35/1975/1998: 147). Na Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006), a argumentação resgata a historicidade dos participantes, 

possibilitando o desenvolvimento de aspectos culturais e sociais. Dessa forma, dentro de 

um paradigma crítico-colaborativo busca aprofundar o conhecimento do contexto real e 

elencar possibilidades de transformação efetiva. Como linguistas aplicados, buscamos a 

transformação aplicada das “condições sociais a partir da análise, compreensão e 
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redimensionamento dos aspectos linguísticos que organizam as ações humanas” (Liberali, 

2008b: 35). 

Durante todas as atividades da Cadeia Criativa (Liberali, 2006) do subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis que apresento nesta tese, o foco foi o Agir 

Cidadão. Sen (2000: 320) afirma que “podemos apreciar a força da ideia de que as 

próprias pessoas precisam ter a responsabilidade de desenvolver e mudar o mundo em que 

vivem”. Assim, compreendemos o Agir Cidadão como a atitude das pessoas, com 

autonomia responsável, na busca de soluções para os problemas que precisam enfrentar. 

Ao mesmo tempo, nesse movimento ocorre a reconstrução dos valores do sistema social 

em que estas pessoas estão inseridas.  

Para desenvolver esta questão, a próxima seção aborda a compreensão de cidadania 

para o grupo LACE e a importância do desenvolvimento do Agir Cidadão para a 

construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

 

 
1.6 – Agir Cidadão: rumo à transformação das práticas educacionais e sociais 

 

Esta seção tem por objetivos: (a) ressaltar a importância da educação no 

desenvolvimento da condição de agente dos indivíduos na solução de problemas sociais; 

(b) apresentar o conceito de cidadania que embasa este trabalho; e (c) discorrer sobre a 

questão do Agir Cidadão, relacionando-o com a condição de agir livre e sustentavelmente 

para o desenvolvimento social.   

O século atual está ancorado em um regime democrático e participativo como 

modelo de organização política. Muito tem se falado retoricamente sobre direitos humanos 

e liberdade política. A globalização estreitou distâncias físicas e intelectuais, mas 

continuamos vivendo em um mundo de privações entre segmentos da comunidade que 

permanecem excluídos dos benefícios de uma sociedade orientada para diferentes estilos 

de vida e valores sociais. Convivemos com problemas novos e antigos, como por exemplo, 

a “persistência da pobreza e de necessidades básicas não satisfeitas” (Sen, 2000: 09). 

Para combater essas desigualdades, é necessário reconhecer o papel das diferentes 

formas de liberdade, ou seja, reconhecer a condição de agente dos indivíduos na solução 

dos problemas sociais, o que denominamos de Agir Cidadão. O agir do indivíduo está 
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limitado pelas oportunidades sociais, políticas e econômicas que o envolvem. Como 

formar cidadãos nessa rede integrada de atividades econômicas, sociais e políticas? 

A educação é o principal caminho, uma vez que por meio da educação pode-se 

formar seres humanos que agem através de ações cidadãs. Mas, um dos problemas da 

educação em nosso país é a distância em relação à vida e a processos sociais 

transformadores. Esse problema é refletido e superado se tivermos uma concepção 

educacional cujo pressuposto básico seja o favorecimento da inserção do aluno no dia-a-

dia das questões sociais do seu contexto e em um universo cultural maior. 

Partimos da compreensão de que a educação não deve priorizar a reunião de 

pessoas para aderir a valores comuns. A questão é refletir, segundo Delors (2001: 78): 

“viver juntos, com que finalidades, para fazer o quê?” Dessa forma, possibilitaremos, a 

cada ser humano, ao logo de toda a vida, a capacidade de participar, ativamente, da 

sociedade. 

Ao enfocar a formação de cidadãos e também o Agir Cidadão, é importante refletir 

sobre qual é a concepção de cidadania que norteia este trabalho, ponto que será 

apresentado na próxima subseção. 

 

1.6.1 – Agir Cidadão: mas o que é cidadania? 

 

O conceito de cidadania é basilar para analisar o desenvolvimento do Agir Cidadão 

nas atividades desenvolvidas pelos participantes desta pesquisa. 

Ultimamente muito se tem falado sobre cidadania em nossa sociedade. Mas o que é 

cidadania? De acordo com o Dicionário Aurélio, cidadania “é a qualidade ou estado do 

cidadão” e por cidadão entende-se “o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um 

estado, ou no desempenho de seus deveres para com este”  (Ferreira, 2008: 234). 

A acepção encontrada no dicionário pode ser relacionada à definição formulada por 

Gentili (2001) e por Kymlicka (1998). Para estes autores a cidadania, muitas vezes, é 

compreendida como condição legal. No século XVIII, a cidadania consistia em assegurar 

aos indivíduos que eles pertenciam a uma sociedade e deviam ser tratados como membros 

iguais, tendo assim, vários direitos como cidadãos. Essa visão atribui à cidadania um 

conjunto limitado de atributos formais, que reduzem o seu valor a questões jurídicas, ou 

seja, aos direitos que lhe pertencem. Nessa concepção, a cidadania é compreendida como 

condição legal, ou seja, é um veículo de difusão dos direitos e deveres de todos.   
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Outra definição que segue essa mesma linha de pensamento é a de Manzini-Covre 

(1999), uma vez que apresenta a cidadania em sua obra como a garantia dos direitos e 

deveres do ser humano.  

A meu ver tais definições relacionam-se com o desenvolvimento do ‘capital 

humano’, ou seja, a alimentação e saúde são garantidas para os indivíduos por meio da 

educação e isso contribui para formar pessoas mais produtivas para ampliar o mercado 

econômico do país (Sen, 2000: 331). Essa perspectiva está pautada na atuação dos seres 

humanos para aumentar a possibilidade de produção. 

Em várias situações, as pessoas mais qualificadas possuem salários melhores e, 

consequentemente, uma vida melhor, mas acredito que é mais importante garantir o 

desenvolvimento da ‘capacidade humana’ que se concentra no “potencial das pessoas para 

levar a vida que elas têm razão para valorizar e para melhorar as escolhas reais que elas 

possuem” (Sen, 2000: 332). 

Ao correlacionar o desenvolvimento da ‘capacidade humana’ com o conceito de 

cidadania, distancio-me das definições apresentadas pelo dicionário, por Manzini-Covre 

(1999) ou pela perspectiva de condição legal de Gentili (2001). Minha compreensão de 

cidadania assemelha-se à perspectiva de cidadania definida como atividade desejável por 

Gentili (2001: 72). Segundo o autor  

 
a cidadania é considerada uma dimensão que excede o meramente formal 
(a esfera dos direitos legalmente reconhecidos) para vincular-se, de forma 
indissolúvel, a um tipo de ação social e de possibilidades concretas (não 
apenas subjetivas) para a realização dos atributos que a definem (Gentili, 
2001: 72). 

 

Compreendo, nessa perspectiva, que os direitos precisam estar interligados com 

uma série de atributos e virtudes que possibilitem, aos cidadãos, irem além do que a lei 

lhes oferece. 

As perspectivas de capital humano e capacidade humana são distintas, mas se 

relacionam, uma vez que uma pessoa mais produtiva talvez tenha tido uma melhor 

educação e, logo, ela tem a liberdade de realizar mais em sua vida. Essa é a diferença: 

formar cidadãos é reconhecer o papel das qualidades humanas na promoção e sustentação 

do desenvolvimento social. Nesse movimento, o ser humano se constitui como cidadão.   

Assim, destaco a importância desta tese ao buscar compreender como as atividades 

em cadeia do Subprojeto de Extensão Aprender Brincando: Histórias Infantis permitem a 
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produção criativa do denominado “Agir Cidadão”. O “Agir Cidadão” é, como já exposto, 

um agir que concretiza valores defendidos no projeto para além dos muros da creche, com 

base nas atitudes das pessoas participantes, que, com autonomia responsável, buscam 

soluções para problemas que precisam enfrentar. 

Segundo alguns autores (cf. Gentili e Alencar, 2001; Demo, 2002), ao se definir 

cidadania, é necessário deixar claro que esse conceito está atrelado à opção de modelo da 

sociedade, bem como à organização social, às identidades históricas e aos projetos 

culturais que serão desenvolvidos. Retomando a TASHC, podemos afirmar que a 

cidadania, neste trabalho, é constituída e se constitui dialeticamente nas atividades sociais, 

históricas e culturais em que os participantes desta pesquisa estão inseridos. 

Nessa tessitura teórica que fundamenta a presente tese, é relevante, portanto, 

compreendermos o significado da educação cidadã. A ideia de educação para a cidadania 

precisa articular o exercício responsável, no campo da política, e o exercício competitivo, 

em termos de ação produtiva (Gentili, 2001).  

Analogamente, Sen (2000) afirma que, para sermos cidadãos, temos que agir como 

cidadãos. É fundamental sermos reconhecidos e nossas opiniões precisam ser levadas em 

conta. Mas, para formarmos adultos responsáveis é necessário decidir como usarmos 

nossas capacidades. As capacidades que realmente possuímos dependem da natureza das 

situações sociais que vivemos e essas situações são cruciais para o desenvolvimento da 

liberdade individual. Esse ponto é fundamental quando tratamos de formação cidadã, por 

meio das possibilidades que a argumentação pode proporcionar, isto é, por meio de 

situações reais em que os diferentes pontos de vista dos participantes das atividades 

possam ser compartilhados e, juntos, formarem novos significados. É importante levar em 

conta as experiências dos participantes das atividades e é necessário refletir sobre como 

podemos mediar a produção de conhecimentos compartilhados com esses educadores, 

pensando no papel instrumental da expansão de capacidades na geração da mudança social 

(Sen, 2000) desses profissionais e da comunidade escolar. 

De acordo com Liberali (2008c: 22), a cidadania precisa ser compreendida como 

“um tipo de ação social, como aspiração a ser construída socialmente, como espaço de 

valores. É um processo construtivo, que se organiza pela compreensão da necessidade de 

constante redefinição de valores e práticas que constituem a ação”. 

É fundamental desenvolver esse tipo de ação social nas creches. As creches 

precisam ser comunidades profissionais de aprendizado cidadão, ou seja, precisam ser 
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responsáveis pela constituição de seres humanos que atuem em todo sistema social 

redefinindo valores e práticas que permeiem as ações que os envolvem. Chamamos a 

creche de comunidade, uma vez que ela é constituída por diferentes pessoas que 

compartilham um objetivo comum, ou seja, estão focadas em aprendizado. Esse 

aprendizado é movido pela liberdade individual que envolve alunos, educadores e todos os 

profissionais da escola na busca do desenvolvimento social.  

Ressaltando essa visão de cidadania e a importância da liberdade individual no 

desenvolvimento social, apresento na próxima subseção, a articulação desses conceitos 

com os pilares que sustentam o ‘Agir Cidadão’.  

 

1.6.2 – Liberdade Individual, desenvolvimento social e os pilares do 
conhecimento: as bases para o desenvolvimento do Agir Cidadão. 

 

Conforme já afirmei e de acordo com Sen (2000: 19), a liberdade é central no 

processo de desenvolvimento e do Agir Cidadão por duas razões: (1) conseguimos 

observar se houve progresso quando há o aumento da liberdade da pessoa (razão 

avaliatória); e (2) o processo de desenvolvimento é interdependente da livre condição de 

agente das pessoas (razão da eficácia). 

De acordo com o autor, a livre condição para agir é parte do desenvolvimento, mas 

também contribui para fortalecer a ação desse agir. É uma relação constitutiva entre 

liberdade individual e realização de desenvolvimento social. O que as pessoas conseguem 

realizar é influenciado por oportunidades econômicas, condições habilitadoras como boa 

saúde, educação básica e aperfeiçoamento de iniciativas.  

Nessa relação entre liberdade individual e desenvolvimento social é importante ter 

objetivos delineados. Para Comte-Sponville (1952/2008: 213), “saber o que queremos é, 

antes de mais nada, saber o que mais queremos, o que queremos combater, o que 

queremos mudar”. Só assim conseguiremos mobilizar as nossas capacidades para a 

construção de uma sociedade mais justa. 

De acordo com Sen (2000: 124), para desenvolvermos o Agir Cidadão é necessário 

enfocar o trabalho com as capacidades humanas e isso pressupõe considerar que, sempre, 

ao agir precisamos refletir sobre: 

− a sua relevância direta para o bem-estar e a liberdade das pessoas; 

− seu papel indireto, influenciando uma mudança social; 

− seu papel indireto, influenciando a produção econômica. 
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Relacionando a formação de cidadãos agentes e transformadores das práticas 

sociais, com a relevância da linguagem, lembro-me de Freire (2001: 64), uma vez que “o 

homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na transformação da 

realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e da sua própria 

capacidade para transformar”. E é por meio da linguagem que o homem tem acesso a 

saberes e produz conhecimentos. 

Assim, a formação cidadã não se desenvolve por meio de monólogos expositivos e, 

sim, pelo diálogo. É no confronto de ideias e de práticas, na capacidade de ouvir o outro, 

mas também de ouvir a si próprio e de se autocriticar (Alarcão, 2003). Ao adotar o Agir 

Cidadão nesta tese, temos claro que a argumentação é um organizador conversacional que 

talvez possa possibilitar o desenvolvimento de liberdade individual como um 

comprometimento social.  

Por meio da argumentação, pretendemos possibilitar a apropriação de novos 

saberes pelos participantes das atividades, na busca de transformações das práticas, 

ampliando olhares e possibilitando mudanças sociais na comunidade em que vivem. 

Assim, como cada ponto singular de um holograma contém a totalidade da informação do 

que representa, podemos afirmar que cada indivíduo ao participar da atividade, na sua 

singularidade, contém de maneira holográfica, o todo do qual faz parte e que ao mesmo 

tempo o compõe (Morin, 2000). 

Esse é o meu “sonho possível”: formar cidadãos que atuem legitimamente nos 

diferentes espaços da sociedade, transformando-a e construindo-a socialmente. É 

importante que ao agirem na sociedade, saibam fazer escolhas, se posicionarem, 

construírem uma sociedade mais justa e democrática. 

O interesse desta pesquisa, durante a prática de produção de dados, está em 

desenvolver o tópico escolhido para investigação (Agir Cidadão) nas atividades analisadas. 

Nesse movimento, buscamos legitimar os espaços sociais, valorizando a participação dos 

indivíduos em todos os aspectos da organização e da condução da vida individual e 

coletiva. Essa participação necessita ser desenvolvida por meio da capacidade que esses 

indivíduos adquirem para operar escolhas. 

De acordo com Freire (2001:28),  

 
incluir-se  na luta por sonhos possíveis implica assumir um duplo 
compromisso: o compromisso com a denúncia da realidade excludente e 
o anúncio de possibilidades de sua democratização, bem como o 
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compromisso com a criação de condições sociais de concretização de tais 
possibilidades.  

 

Ao buscar compreender o Agir Cidadão nas diferentes atividades analisadas neste 

trabalho, não pretendo criar regras precisas de como agir, mas oportunizar o 

reconhecimento e a relevância da condição humana de fazer escolhas entre o que lhe é 

apresentado. Fazer escolhas requer responsabilidade e ter responsabilidade requer 

liberdade. Existe um caminho de mão dupla entre liberdade e responsabilidade, uma vez 

que ter liberdade e capacidade para fazer algo requer que o ser humano reflita sobre fazer 

ou não, e isso envolve a responsabilidade individual. 

Não é fazer a escolha certa ou errada, mas sim, ter a capacidade de escolher como 

agir dentro do tipo de vida que valorizamos. Para isso, a meu ver, ser cidadão é ter acesso 

ao tipo de informações que precisamos examinar para avaliar o que está acontecendo ao 

nosso redor e saber intervir. Assim, as pessoas poderão visualizar oportunidades de escolha 

para todos, o que resultará em uma ação pautada no comprometimento social com a 

liberdade individual. 

Uma vez que somos livres, mas interagimos com os outros, podemos fazer uma 

analogia com Spinoza (1677/2002, E4: 24), que apresenta uma definição de liberdade: “o 

homem só pode ser chamado de livre na medida em que tem força de existir e agir de 

acordo com as leis da natureza”, o que significa, no meu entender: procurar e encontrar 

compreensão. 

De acordo com Sen (2000: 322), expandir a liberdade, essa difusão dos direitos de 

todos, é um argumento em favor da responsabilidade individual de cada pessoa. Nesse 

ponto, é importante destacar que ter liberdade e capacidade para fazer alguma coisa que 

queremos coloca-nos o dever de refletir sobre realizarmos ou não, ou seja, envolve nossa 

responsabilidade individual no agir na busca de uma prática social transformadora.  

Uma prática social transformadora é constituída em uma educação com foco no 

Agir Cidadão. Essa prática pode envolver o desenvolvimento das capacidades humanas em 

torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda vida, serão os pilares do 

conhecimento, como destaca Jacques Delors (2001):  

− aprender a conhecer: adquirir os instrumentos de compreensão para acesso ao 

conhecimento geral, bem como refletir criticamente e saber se posicionar e julgar 

sobre o que está sendo aprendido; 
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− aprender a fazer: saber agir sobre o meio com o auxílio de instrumentos para 

realizar algo, criar processos novos. Nesse movimento o trabalho em equipe é 

fundamental. O criar coletivamente facilita o processo criativo;  

− aprender a conviver: a busca pelo conhecimento das diferenças políticas, sociais e 

estratégias de convivência entre os seres humanos. Enxergar as diferenças como 

manifestação do outro, perceber que a uniformidade empobrece o desenvolvimento 

humano, enquanto que a multiculturalidade enriquece; 

− aprender a ser: ter liberdade de pensamento, de julgamento, de sentimento e de 

imaginação, para atuar na sociedade sabendo fazer escolhas com responsabilidade. 

 

De acordo com o autor, esses pilares se completam. Nesse prisma, não há como 

aprender a conhecer, fazer e conviver se não aprendermos a ser. Por outro lado, não 

podemos ser, se não aprendermos a conhecer, fazer e conviver. Essa relação dialética entre 

os pilares do conhecimento apresenta a dinâmica do processo de ações permeadas pelo 

Agir Cidadão. Os pilares do conhecimento sustentam ações que necessitam ser 

desenvolvidas com foco na construção do Agir Cidadão.  

Ao desenvolver o trabalho com o Agir Cidadão nas creches, o grupo de pesquisa de 

que faço parte se preocupa mais do que preparar seres para uma sociedade. Buscamos 

oferecer, aos participantes das atividades, referências e possibilidades que lhes permitam 

compreender o mundo em que vivem, desenvolvendo suas capacidades e comportando-se 

nele como atores transformadores. 

 

Síntese do Capítulo 

 

Neste capítulo abordei os aspectos teóricos que sustentam esta tese. Iniciei expondo 

alguns aspectos sobre a História e a Política voltadas para a infância e procurei enfatizar a 

constituição das creches, bem como a formação de educadores para trabalhar com essa 

faixa etária. Fazendo uma relação com a importância da historicidade, apresentei o quadro 

teórico que embasa a atuação do grupo de pesquisa do qual faço parte – Grupo LACE. 

Desta maneira, apresentei a TASCH, trazendo alguns aspectos filosóficos, com base em 

Spinoza. Em seguida apresentei os conceitos de sentido e significado em uma perspectiva 

vygotskiana, abordando também a concepção de linguagem e de argumentação que 

embasam este trabalho.  
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Ao abordar a importância da produção de conhecimentos compartilhados, 

apresentei o conceito de Cadeia Criativa (Liberali, 2006) recuperando algumas questões 

teóricas e filosóficas da TASCH e procurando compreender a criatividade nessa produção 

em cadeia. Para tanto, demonstrei a importância dos espaços escolares (neste estudo, as 

creches) para a formação cidadã dos alunos, discorrendo sobre o conceito de cidadania que 

permeia este trabalho, como também, sobre os pilares do conhecimento que sustentam a 

liberdade individual, no sentido de gerar o desenvolvimento social. No próximo capítulo, 

serão detalhados os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

DELINEANDO A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo discutirei o tipo de metodologia de pesquisa adotada nesta tese, 

descreverei o contexto da pesquisa, os participantes, os procedimentos de geração de dados 

e os procedimentos para análise dos dados, bem como para credibilidade e veracidade da 

investigação. 

Uma pesquisa é sempre um registro de longa e preciosa viagem, empreendida por 

um pesquisador com olhos para revisitar vários lugares. É marcado por um modo diferente 

de olhar, de apreciar a realidade e de compartilhar momentos colaborativamente com todos 

os participantes. Nesse sentido, a opção metodológica ocupa lugar de destaque, uma vez 

que está estreitamente relacionada com a análise do objeto estudado (Brandão, 2000).  

Tendo esse ponto claro, descrever os procedimentos de pesquisa, os caminhos e 

instrumentos utilizados para coleta e análise dos dados oferece ao leitor a magnitude de 

recompor o processo de pesquisa, avaliando a pesquisa como um todo. O registro 

minucioso dessas ações possibilita, também, que outros pesquisadores deem continuidade 

às averiguações ou que continuem a pesquisa em relação a outros focos e objetivos.  

Ao realizarmos uma pesquisa, iniciamos também um trabalho de reflexão crítica, 

uma vez que o pesquisador precisa refletir sobre os problemas identificados, erros 

cometidos, dificuldades e descobertas que durante toda pesquisa permeiam cada passo que 

trilhamos. Para Alarcão (2003) e Liberali (2000), a reflexão é capaz de provocar 

transformações na prática dos participantes, desde que se baseie na necessidade, no 

pensamento, em atitudes e curiosidades na busca de verdades e de justiça. 

De acordo com Cole & Knowles (1993: 476), para analisarmos o trabalho dos 

professores, é necessário estar imersos na escola, nos encontros de formação para observar, 

participar, analisar e refletir sobre os momentos compartilhados. Concordando com tais 

princípios, todos os momentos desta pesquisa foram acompanhados pela pesquisadora e 

foram registrados por meio de diário de campo, gravações e filmagens. 
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Além disso, compreendendo o caráter transdisciplinar da Linguística Aplicada, 

durante toda pesquisa busquei em várias áreas do conhecimento – principalmente na 

Educação – princípios norteadores para a reflexão sobre o objeto de estudo deste trabalho. 

Assim, esta pesquisa tomou por base: a) a leitura crítica de documentos que 

embasam a criação, o funcionamento das creches e a formação das educadoras com foco 

na compreensão da linguagem; e b) a análise da produção de conhecimento nos encontros 

de planejamento do grupo de pesquisadores da PUC-SP, nas oficinas de formação do 

Grupo de Apoio, nos encontros de formação das educadoras, na aula da educadora pautada 

pelos princípios discutidos e na apresentação no evento 1º. Simpósio Ação Cidadã. Uma 

vez que me propus a utilizar os dados coletados para questionar e sugerir transformação da 

prática diante das necessidades dos participantes, posso afirmar que o trabalho está imerso 

em um paradigma crítico. 

De acordo com Liberali & Liberali (2003), existem alguns princípios que definem o 

paradigma crítico e, para melhor transposição desses princípios para a prática de realização 

deste estudo, elaborei um quadro, correlacionando todos os princípios com passos e ações 

desenvolvidas durante este estudo. 

 

 

Paradigma Crítico de Pesquisa 

Princípios Correlação com esta tese 

• Entendimento e aplicação como um ato único 

• O presente trabalho não objetivou somente 
coletar dados para uma análise acadêmica e, 
sim, que a pesquisadora, também, 
compartilhasse seus conhecimentos com o 
trabalho do Grupo de Apoio de educadoras. 
Enquanto participei dos encontros, portanto, 
efetivei muitas trocas de conhecimentos. 

• Estabelecimento de comunidade dialógica 

• A multiplicidade de vozes (pesquisadoras da 
PUC, Grupo de Apoio e educadoras) que 
compõem esta pesquisa é elemento primordial 
para o estabelecimento do trabalho 
colaborativo crítico. 

• Pesquisa não “sobre”, mas em, com e para 
transformar o contexto. 

 

• Com foco no desenvolvimento de cidadãos 
críticos participativos, esta pesquisa 
possibilitou o estudo em contexto, com toda a 
comunidade, para transformar ações e 
práticas, tanto na creche como em seu 
entorno. 

• Percepção do pesquisador como participante 
no ato de manter ou reconstruir o mundo 
social 

• Desde o início, estive comprometida com as 
ações, e sempre com foco na transformação 
das questões sociais. 
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• Pesquisador e Participante em relação de 
reciprocidade 

• A pesquisadora e as educadoras conversaram 
sobre vários momentos e direcionamentos da 
pesquisa realizada. Essas conversas foram 
registradas em notas de campo. 

• Além disso, algumas educadoras e eu 
apresentamos o subprojeto Aprender 
Brincando: Histórias Infantis no 1º. Simpósio 
Ação Cidadã (PUC-SP) com vários 
depoimentos.  

• Pesquisa propiciadora de movimentos 
contrários a relações opressivas de qualquer 
natureza e em direção a relações mais 
igualitárias e democráticas – desenvolvimento 
de alternativas para os envolvidos na pesquisa. 

• As educadoras refletiram e elaboraram o 
planejamento do primeiro bimestre de 2008 
com base na reflexão dos princípios 
apresentados pela Prefeitura de São Paulo. 
Houve um trabalho de compreensão e 
adaptação do que foi estabelecido pela 
Prefeitura. 

• Orientação para a transformação das 
condições sociais das minorias e de 
participantes em posição de desvantagem 

• Esta pesquisa proporcionou espaços de 
discussão e reflexão para que os participantes 
apresentassem o que pensavam, construindo 
novos conceitos que contribuíssem para a 
organização de uma sociedade mais criativa e 
menos injusta.  

• Todas as atividades planejadas e 
desenvolvidas no Grupo de Apoio foram inter-
relacionadas e tinham como foco a construção 
de uma sociedade pautada na contribuição do 
bem estar de todos. 

• Nos encontros buscamos também desenvolver 
tarefas que objetivassem fortalecer a creche 
como espaço público em que as educadoras se 
sentissem engajadas para lutar contra os 
problemas sociais. 

• Pesquisa com valor educativo, impulsionando 
todos os participantes a verem o mundo de 
uma outra forma. 

• Este estudo possibilitou a compreensão da 
relevância do desenvolvimento de um trabalho 
com foco no desenvolvimento do Agir 
Cidadão, evitando que a exclusão social seja 
naturalizada de tal forma que sejam 
desenvolvidos projetos sociais e educacionais 
para a inclusão dos menos favorecidos. 

• Os encontros do projeto possibilitaram, aos 
participantes, a oportunidade de reflexão sobre 
a sua prática e sobre como agir em sala de 
aula, possibilitando aos seus alunos o 
desenvolvimento de uma atitude mais crítica 
perante a sociedade. 

• Em vários momentos, as falas das educadoras 
revelaram que começaram a pensar sobre o 
processo ensino-aprendizagem por um outro 
prisma. 

 Quadro 6: Princípios do paradigma crítico de pesquisa e as ações desta tese 

 

Por ser um estudo de uma atividade humana social, podemos perceber os valores, 

as ideologias e os interesses que orientam a pesquisadora e os participantes no contexto 
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sócio-histórico-cultural. Assim, os dados produzidos, constroem conhecimentos sobre os 

objetos pesquisados, cruzando os diálogos na multiplicidade de vozes que coexistem. 

A pesquisa crítica de colaboração está inserida no paradigma crítico que tem por 

objetivo intervir e transformar contextos (Magalhães, 2009). Nas três últimas décadas, 

pudemos presenciar tanto no Brasil (Liberali, 1999, 2000; Motta, 2004; Magalhães, 2007; 

Mateus, 2005, 2006; Hawi, 2005) como em vários outros países (McLaughlin & Talbert, 

2001; Zeichner, 1993), diversos estudos e investigações que priorizam metodologias de 

pesquisas que destacam os protagonistas nos procedimentos de pesquisa e de 

autoformação. Esses estudos têm ultrapassado os pressupostos da racionalidade técnica33, 

caminhado na direção de uma racionalidade crítica34, valorizando a articulação entre teoria 

e prática na formação de educadores tanto quanto a importância dos saberes da 

experiência.  

A pesquisa crítica de cunho colaborativo tem sido, a cada dia, um universo maior 

que diminui os espaços entre a pesquisa acadêmica e a prática docente, valorizando e 

aumentando os espaços de diálogo entre as preocupações e os objetivos dos pesquisadores 

e educadores, por meio de uma ressignificação mútua dos saberes da prática e dos 

conhecimentos das áreas. 

Esta tese apresenta a investigação da produção compartilhada de conhecimentos em 

Cadeia Criativa (Liberali, 2006), com destaque para a argumentação como oportunidade 

para que os participantes reflitam e transformem as suas práticas por meio de embasamento 

teórico. Tal concepção propicia que todos os contextos de formação destacados nesta 

pesquisa sejam problematizados, compreendidos e transformados, à luz de novas 

informações (Magalhães, 2007) construídas durante as trocas discursivas entre 

pesquisadores, pesquisadores-formadores, Grupo de Apoio e Grupo de Educadores. Assim, 

esta pesquisa “é uma estratégia de ensino para ajudar os professores a quebrar a prisão 

do pensamento modernista” (Kincheloe, 1997: 175).  

Na visão de Bredo & Feinberg (1982), esse paradigma crítico está relacionado com 

um interesse emancipatório, na medida em que o conhecimento produzido promove 

transformação para pesquisador e para os participantes. O contexto histórico denuncia o 

                                                 
33 A racionalidade técnica preocupa-se com a utilização do conhecimento científico como explicação para 
todo e qualquer problema. O foco está na eficiência e na eficácia dos meios para atingir determinados fins. 
Este tipo de racionalidade não apresenta preocupação em analisar e refletir sobre práticas utilizadas, uma vez 
que seu objetivo é encontrar respostas prontas para os problemas enfrentados. 
34 A racionalidade crítica compreende as práticas educacionais interligadas com um processo de mudança 
consciente por meio de uma reflexão pautada por aspectos éticos, sociais e políticos. 
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significado para os fatos não compreendidos pelas ideologias atuais, possibilitando a 

compreensão do processo como um todo. Segundo Fidalgo (2006: 18), à luz dos estudos de 

Kincheloe (1997), a investigação crítica ressalta que 

 
no mundo pós-estruturalista, é preciso que a educação (do professor) seja 
orientada para (1) a pesquisa, (2) a consciência do poder que exerce e a 
compreensão  do contexto social no qual o trabalho ocorre, (3) um 
compromisso “em fazer o mundo”, (4) a participação ativa no contexto, 
(5) uma auto-reflexão e uma reflexão social críticas, (6) uma 
sensibilidade ao pluralismo e (7) o comprometimento com a ação, dentre 
outros. 

 

Assim, quando se fala em pesquisas educacionais em um paradigma crítico, é 

importante destacar a sua contribuição para o empoderamento (Freire, 1999) de todos os 

participantes. Para o desenvolvimento desse processo, é necessário que todos se apropriem 

gradativamente dos conhecimentos e, simultaneamente, ressignifiquem o apreendido, 

relacionando-o com a singularidade da prática de cada um. Ao se analisar as ações deste 

estudo, o empoderamento pode ser observado no trabalho em parceria, por meio da 

colaboração, em que todos os envolvidos produziram e compartilharam conhecimentos. As 

decisões foram tomadas, por meio da integração ou convergência das exposições de ideias 

de todos os participantes, potencializando os talentos de cada um e desenvolvendo a 

confiança entre todos. 

Essa característica é marcante na pesquisa colaborativa. Para Magalhães (2007), à 

luz dos estudos de Kemmis (1987), Kincheloe (1997) e Giroux (1997), essa metodologia 

possibilita a formação dos educadores com foco no desenvolvimento e na formação de um 

profissional reflexivo. O conceito de colaboração, ao estar inserido em uma proposta de 

construção crítica do conhecimento, não pode ser compreendido como simetria de 

conhecimentos, ideias ou valores. Na realidade, são os conflitos e os questionamentos que 

possibilitam situações de distanciamento, para que sejam estabelecidas novas ações e 

novos posicionamentos (Bakhtin/Volochinov, 1929/1995). 

Nesse sentido, uma pesquisa que tenha como ponto central a colaboração “objetiva 

intervir e transformar contextos, de modo a propiciar que os participantes aprendam por 

meio da participação coletiva na condução da pesquisa” (Magalhães, 2009: 55). A 

pesquisa é compreendida como um processo de questionamento de sentidos-significados 

rotinizados (Magalhães, 2009), bem como de produção conjunta de novos significados.  
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É importante destacar que dentro desse universo colaborativo que permeia o 

transcorrer de toda a pesquisa, existem formas diferentes de participação, pois, como 

afirma Damianovic (2004: 112), “a pesquisa colaborativa possibilita (...) a mudança do 

perfil dos participantes”, uma vez que a experiência das ações dos outros é primordial para 

a possibilidade de transformação da atuação de todos os participantes. 

De acordo com Magalhães (2009, 2004), Liberali (1999) e Wells (1999), ao 

optarmos por uma pesquisa crítica de cunho colaborativo, acreditamos ser um instrumento 

de transformação emancipatória, ou seja, uma pesquisa de intervenção que possibilite às 

educadoras da creche e a esta pesquisadora tornarem claros os seus processos mentais, 

desenvolvendo espaços para questionamentos e expansões dos conhecimentos produzidos. 

Dessa forma, a colaboração permite a movimentação da Cadeia Criativa (Liberali, 

2006), na produção de significados compartilhados. A ação dos participantes em um elo da 

Cadeia Criativa possibilita a produção de algo em conjunto e, ao participarem 

coletivamente de uma atividade, lançam mão discursivamente da argumentação. De acordo 

com Abreu (2006: 20) “nós nunca estamos diante de pessoas prontas e também não somos 

pessoas prontas. Ao contrário, é no relacionamento com o outro que vamos nos 

construindo como pessoas humanas e ganhando condições de sermos felizes”. 

As ações verbais dos participantes criam condições para o desenvolvimento da 

argumentação e quando participam de outro elo da Cadeia Criativa, como se verá aqui, 

levarão significados compartilhados pelo elo anterior e pelas suas experiências de vida. 

Esse movimento traz também a habilidade de compreender e analisar uma situação sob 

diferentes pontos de vista e é importante, pois está ligado ao exercício da criatividade 

(Abreu, 2006: 34). 

 

 2.1 – Descrição do contexto de pesquisa 

 

Em uma visão sócio-histórico-cultural, sabemos da importância da atribuição de 

sentidos e significados (Vygotsky, 1934/1993) e o quanto eles estão relacionados ao 

mundo que nos rodeia. É, pois, necessário apresentar com toda riqueza de detalhes o 

contexto em que foi realizada a pesquisa. Essa demonstração possibilitará ao leitor o 

máximo de informações possíveis para compreender como transcorreu a pesquisa, bem 

como se houve a interligação entre todos os participantes, em busca de uma postura de 

intervenção constante para a transformação da sociedade. 
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No início deste trabalho fizemos uma apresentação geral sobre as instâncias que 

configuram este estudo. Para melhor compreensão do cenário de elaboração desta tese, esta 

seção objetiva apresentar mais características dos contextos que delimitam este estudo. 

Essas informações visam a relembrar o leitor do contexto já apresentado no início do 

trabalho e a acrescentar algumas informações. Primeiramente apresentarei (a) o Programa 

Ação Cidadã, (PAC), (b) o Projeto Aprender Brincando (AB), (c) o subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis, (d) a entidade civil que mantém as creches (EC).   

 

2.1.1 – Programa de Extensão Ação Cidadã (PAC) 

 

O Programa de Extensão Universitária Ação Cidadã (PAC) foi elaborado pela 

equipe de pesquisadores do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada 

e Estudos da Linguagem e dos Departamentos de Inglês e Linguística, ligados à Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 

Conforme já enfatizado, o Programa Ação Cidadã foi criado em 2002 com foco no 

desenvolvimento de trabalhos de intervenção no contexto da escola pública a partir das 

questões de linguagem, cuja articulação com outras áreas do saber, tais como a Educação, 

Psicologia e Sociologia, são as questões centrais deste programa. Seus princípios teórico-

filosóficos defendem que: (1) a compreensão do objeto se dá na e pela linguagem; (2) a 

linguagem é uma arena na qual os conflitos aparecem; (3) a pesquisa acadêmica é 

indissociável dos problemas da sociedade, ou seja, a pesquisa precisa ser conduzida dentro 

da perspectiva de seu papel social; (4) a autonomia de todos aqueles envolvidos nos 

contextos educacionais é o norte de todo trabalho de intervenção; e (5) a autonomia 

responsável está na base de todo agir cidadão (Liberali, 2009b). 

Esse programa engloba projetos de formação crítico-criativa e objetiva transformar 

a sociedade por meio de atividades teórico-práticas. O programa conta com diferentes 

atividades em rede que se entrecruzam e interinfluenciam, constituindo uma Cadeia 

Criativa de produção de significados (Liberali, 2008b). Seu interesse principal está na 

compreensão, discussão e ação colaborativa crítico-criativa, pautada pela ética e 

interdependência. Os valores principais deste trabalho são colaboração, criticidade, 

criatividade, ética interdependente, responsividade e responsabilidade. 

Em várias pesquisas desenvolvidas no departamento de LAEL, da PUC-SP (cf., 

p.ex: Liberali, 2009b; Magalhães, 2005; Cavenaghi-Lessa & Fidalgo, 2006) podemos 
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conhecer as origens dos estudos críticos da linguagem no contexto educacional que 

embasam o PAC. É importante destacar que o foco principal desses trabalhos tem sido 

voltado para a constituição de cidadãos críticos, o que tem ocorrido, por meio de uma 

parceria entre universidade e escolas públicas. Dessa forma, tem sido possível estudar 

problemas trazidos por unidades de ensino em comunidades carentes e contribuir 

colaborativamente com vistas a uma transformação de todos os envolvidos.  

Os Projetos de Pesquisa que estavam sendo propostos por esse Programa no início 

deste estudo em 2007 eram: 

• Leitura nas Diferentes Áreas (realizado junto a escolas da rede pública de São 

Paulo e Grande São Paulo); 

• Aprender Criativo (escolas da rede pública de São Paulo e Grande São Paulo) – 

não foi realizado; 

• Aprender Brincando (CEIs de SP); 

• Múltiplos Mundos (não foi desenvolvido). 

O contexto apresentado neste trabalho refere-se ao primeiro ano (2007) do 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias infantis. Nos anos seguintes, com o transcorrer 

das pesquisas, além de os projetos Aprender Criativo e Múltiplos Mundos não terem se 

concretizado, algumas reorganizações foram feitas, as quais serão pontuadas mais adiante.  

 

 

2.1.2 – Projeto Aprender Brincando  

 

Para melhor direcionar a nossa discussão neste trabalho, vamos nos ater ao Projeto 

Aprender Brincando, no qual esta pesquisa está inserida. Este Projeto apresenta como 

basilar a Linguística Aplicada, uma vez que parte de uma concepção de linguagem como 

prática social, na qual os indivíduos se constituem e são constituídos.  

Sempre foi preocupação do Grupo LACE a formação de profissionais para o 

trabalho educacional, mas o Grupo desenvolveu este projeto para iniciar um trabalho de 

formação dos educadores desde a entrada das crianças em instituições de ensino, ou seja, 

desde a Educação Infantil. 

É importante destacar, também, que a base do projeto se articula com as áreas da 

Educação e da Psicologia da Educação, pois compreende todas as ações a partir da 

linguagem e dentro de uma abordagem sócio-histórico-cultural, propondo-se a intervir 
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colaborativa, criativa e criticamente em um contexto educacional carente. De acordo com 

Liberali (2008b), as ações do Projeto são orientadas para alcançarem os seguintes objetivos 

específicos: 

• Desenvolver a percepção e a ação concreta, pautadas no sentido de Ação Cidadã; 

• Despertar o sentido de colaboração; 

• Aprofundar o pensamento crítico do grupo; 

• Envolver a comunidade em projetos planejados, em reuniões pelas equipes das 

CEIs; 

• Criar espaços para uma reflexão crítica sobre práticas pedagógicas, visando suas 

reconstruções. 

 Por meio de um trabalho de intervenção colaborativa em Centros de Educação 

Infantil (CEIs) da rede municipal, em áreas carentes da cidade de São Paulo, o Projeto 

Aprender Brincando utiliza metodologia crítica na busca do rompimento de possíveis 

práticas associais, apolíticas e a-históricas, objetivando a formação cidadã de educadores.  

O Projeto Aprender Brincando, em 2007, foi constituído por subprojetos que 

procuravam envolver autonomia e responsabilidade em busca de estimular o exercício da 

cidadania: 

 

• AB: Histórias Infantis: objetivando a formação de Grupos de Apoio para atuar 

com o brincar no trabalho com a literatura infantil, este subprojeto foi reorganizado 

para trabalhar com blocos temáticos e eixos norteadores da Educação Infantil, 

conforme propostos pelo Referencial Curricular Nacional e pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. No trabalho desenvolvido em 

2007, havia sido organizado um Grupo de Apoio, que será detalhado mais adiante. 

A partir dessa organização, levantou-se a seguinte questão: O que fazer com as 

demais educadoras? E, para atender essas educadoras que não faziam parte do 

Grupo de Apoio, foi organizado um novo grupo para aprender como contar 

histórias. Esse grupo ficou denominado como Grupo de Educadoras35, pois era 

composto por mais de quarenta educadoras das creches participantes. É importante 

mencionar que em 2007 esse grupo foi organizado, pois precisávamos desenvolver 

                                                 
35 Neste grupo foram desenvolvidas tarefas relacionadas com o contar histórias. Não serão abordadas 
informações da formação com esse grupo, por não se tratar do escopo da pesquisa. Algumas pesquisadoras 
que mediaram essa formação foram Profª. Drª. Alzira Shimoura da Silva, Profª. Drª. Lívia Maria Villela de 
Mello Motta, Profª. Sonia Naomi Fuji, Profª. Cristina Aparecida Colasanto, entre outras. 
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um trabalho com todas educadoras e apenas algumas tinham sido escolhidas para o 

Grupo de Apoio. 

 

• AB – Equipe Diretiva – Coordenadores e Diretores (PPP): objetivando a 

formação de coordenadores e diretores para elaboração e atuação com o Projeto 

Político Pedagógico, esse trabalho, em 2007, foi organizado somente com as 

coordenadoras para a elaboração do PPP. Com a experiência de um ano de 

trabalho, em 2008, o subprojeto foi reorganizado com objetivo de se interligar ao 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis. Além do trabalho de 

questionamento e reflexão sobre o PPP, objetivava também desenvolver 

ferramentas e projetos para condução de formação dos professores.  

 

• AB – Educação Bilíngue: tem por objetivo ampliar os horizontes de intercâmbio 

em língua estrangeira por toda a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a 

realidade circundante e a gama de possibilidades de sua transformação efetiva. 

Apesar de estar previsto desde o início, somente no segundo semestre de 2007 foi 

elaborada uma proposta para que fossem ministradas aulas de língua estrangeira 

para a creche. Foi estudada uma forma de adaptar carga horária e dia, uma vez que 

os horários de todas as atividades das creches já estavam estabelecidos. Por conta 

disso, o Grupo de Pesquisa achou melhor que este subprojeto iniciasse em 2008, o 

que veio a acontecer. A inclusão da educação bilíngue como subprojeto do 

Aprender Brincando deu-se com o objetivo de desenvolver projetos 

interdisciplinares no contexto escolar que permitam “que a língua estrangeira sirva 

de ferramenta para a compreensão de diferentes problemas da realidade em 

combinação com a língua materna” (Liberali, 2008b). 

 

 

2.1.3 – O subprojeto AB: Histórias Infantis 

 

Este subprojeto tem como objetivo a constituição de Grupos de Apoio por 

educadores de creches e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e alunos-

professores dos cursos de graduação, para sua formação na utilização do brincar como 

palco para o ensino-aprendizagem dos conteúdos das diferentes áreas e da cidadania. 
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Para subsidiar o desenvolvimento deste trabalho, os pesquisadores deste subprojeto 

desenvolveram o quadro abaixo, que organiza os critérios que precisam ser utilizados pelos 

educadores da Educação Infantil para o planejamento de atividades e práticas educacionais. 

 

Critério 1 
(principal) 

Agir Cidadão 

Semestral 

Questões transversais e críticas 

Critério 2 Planejamento 

Bimestral 

Observar o número de aulas 
possíveis para a realização do 
trabalho 

Critério 3 Faixa etária A faixa etária permite pensar 
como realizar o trabalho: escolha 
da história e a atividade social 

Critério 4 Trabalho com as histórias 
infantis (narrativa) é o 
ponto de partida 

Definir a história para a faixa 
etária escolhida. O conteúdo se 
organiza a partir da história 
escolhida. Organização básica da 
narrativa: conflito e solução. 

Critério 5 Eixos: Música, Natureza 
e Sociedade, Artes 
Visuais, Linguagem Oral 
e Escrita, Movimento e 
Matemática 

Definido o conteúdo, pensar: que 
conteúdos podem ser trabalhados 
por eixos? 

Critério 6 Atividade Social: 
interdisciplinar 

A atividade social parte dos 
eixos e conecta-se à vida real das 
crianças. 

           Quadro 7: Critérios norteadores da prática do Agir Cidadão 

 

Em 2007, o subprojeto AB: Histórias Infantis foi organizado da seguinte forma:  

• Encontros do grupo de pesquisadores da PUC-SP para planejamento das ações, 

formação e preparação dos pesquisadores participantes para atuarem de forma 

crítico-colaborativa e avaliações para possíveis re-encaminhamentos das ações 

estabelecidas no planejamento.  

 

  Essas reuniões foram mediadas pela Coordenadora Geral Professora Doutora 

Fernanda Liberali e pela Coordenadora Interinstitucional Professora Doutora Alzira 

Shimoura, tendo sido marcadas pela importante participação de todos os envolvidos. Essas 

reuniões ocorreram, quase sempre, quinze dias antes da atuação dos formadores na creche, 
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obedecendo a um calendário que foi enviado com antecedência para que todos se 

organizassem. 

Esse contexto foi fundamental para que, colaborativamente, o grupo de 

pesquisadores estudasse sobre os conteúdos desenvolvidos no trabalho com as creches. 

Foram momentos marcados por um movimento de constante construção e reconstrução de 

ações, atitudes e valores. O objetivo era a formação de cada um do grupo enquanto 

pesquisador-participante, envolvendo e questionando consigo mesmo e com os outros, em 

uma relação dialética de produção compartilhada de conhecimentos.  

Nesse sentido, os encontros envolviam formação pessoal e profissional, transitando 

entre movimentos de autoconhecimento de saberes e conhecimento dos saberes de outros 

participantes, viabilizando, assim, um trabalho interligado da teoria com a prática. Com 

foco no desenvolvimento pessoal, foi desenvolvido um processo de ampliação das 

capacidades de agir, pensar e atuar sobre o mundo e “ser atuado” por ele, apreendendo a 

diversidade e sendo compreendido por ela. 

 Assim, nessa configuração mútua de sentidos (Aguiar, 201036), novos significados 

foram criados, a teoria servindo como suporte, referência, base para reflexão sobre as 

nossas ações. Na mesma perspectiva, Fernandez (2001: 54) enfatiza que: “a teoria é vista 

como uma rede que, na prática, permite-nos ser livres na criação de novos modos de 

intervenção”. O que cada participante trazia de mais significativo em sua experiência, seus 

acertos e erros, era incorporado à experiência total do grupo, possibilitando a reflexão 

crítica e a produção de novos significados. 

Para finalizar, é importante registrar que a vivência de conflitos e a 

heterogeneidade de pensamentos foram compreendidas nesses encontros como fontes de 

aprendizagem. Os encontros também foram marcados por constantes questionamentos e 

intervenções da coordenação no sentido de que todos os participantes precisam ser 

responsáveis pela transformação e ampliação dos seus referenciais e parâmetros sobre os 

assuntos abordados. 

Essas reuniões tinham a duração de aproximadamente duas horas e a coordenação 

enviava com antecedência, por e-mail, o assunto que seria tratado e as tarefas de cada 

integrante do grupo. O quadro abaixo apresenta as datas das reuniões mensais de 

planejamento do ano de 2007. 
                                                 
36 Comunicação pessoal, em 12 de agosto de 2010, durante o 3º Exame de Qualificação a que esta tese foi 
submetida. 
 



 85 

Planejamento – 2007 Objetivo 

09 de fevereiro 

23 de fevereiro 

16 de março 

27 de abril 

01 de junho 

03 de agosto 

31de agosto 

28 de setembro 

31 de outubro 

05 de dezembro 

Refletir sobre as oficinas anteriores, bem 

como sobre conceitos trabalhados com o 

grupo e planejar as atividades que serão 

desenvolvidas na próxima oficina. 

Quadro 8: Reuniões de planejamento dos pesquisadores PUC-SP 

 

• Oficinas de formação do Grupo de Apoio (GA)  

Em todos os encontros foi ressaltada a constituição do Grupo de Apoio e foram 

trabalhadas as ansiedades e os receios dos participantes. Essas oficinas tinham por objetivo 

compreender o conceito Grupo de Apoio (Parrilla e Daniels, 2004) e sua importância na 

formação de educadores de uma mesma instituição, que assumiriam a responsabilidade por 

desenvolver o trabalho com as unidades de ensino da Educação Infantil por meio da 

utilização de histórias infantis, estabelecendo assim, uma relação entre os conhecimentos 

científico e cotidiano (Vygotsky, 1930/2004). 

Para melhor composição desse Grupo de Apoio, no final do ano de 2006, as 

coordenadoras de cada creche indicaram as educadoras que tinham o perfil adequado à 

tarefa. Em um primeiro encontro, em 2006, para explicação dos objetivos do Projeto 

Aprender Brincando, a formadora da PUC-SP, Profª. Drª. Rosemary Schettini, observou as 

profissionais que apresentaram perfil de liderança, bom relacionamento interpessoal e boa 

gestão de projetos para, juntamente com os nomes indicados pelas coordenadoras, eleger as 

educadoras que realmente fariam parte do Grupo de Apoio.  

Assim, o Grupo de Apoio foi formado por 15 educadoras das cinco creches 

subsidiadas pela Entidade Civil37 que mantinha as creches. Em todos os encontros, é 

fundamental que os participantes se comprometam como responsáveis por ações 

                                                 
37 As creches que participaram desta pesquisa eram mantidas por uma Entidade Civil, contexto que será 
explicado mais adiante. As creches não eram subordinadas diretamente à prefeitura. 
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transformadoras não só de sua prática, como também da prática dos demais colegas da sua 

creche em que atuam. Nessa perspectiva, começamos a desenvolver o trabalho por meio de 

responsabilização de todos na produção de conhecimentos em cadeia. 

De acordo com Liberali (2008b), as oficinas tinham quatro focos: 

− Foco no conhecimento: desenvolver, por meio de um trabalho criativo com os 

conteúdos específicos das diversas áreas, conhecimentos científicos e cotidianos, 

com a convicção de sua interdependência. 

− Foco na cidadania: trabalhar a formação de sujeitos cidadãos com toda a 

comunidade, por meio de desenvolvimento e tratamento do conhecimento 

acumulado pela sociedade, o que permite uma participação no mundo de forma 

diferenciada, crítica e consciente. 

− Foco no entorno: possibilitar a compreensão e a visualização de que a creche é um 

espaço de trabalho com o conhecimento acumulado historicamente pela sociedade e 

que é possível utilizar esse conhecimento em prol da transformação do entorno da 

instituição. 

− Foco na criatividade: trabalhar a produção criativa em toda a comunidade, 

objetivando e demonstrando que é possível a criação de soluções criativas para a 

solução dos problemas do cotidiano. 

Certamente, nas primeiras oficinas, as educadoras demonstraram dificuldade de 

compreender os objetivos propostos pela formadora. Cada encontro foi um momento de 

rico aprendizado para todos: para as educadoras que aprendiam novidades e outras 

perspectivas de atuação em suas salas de aulas; e para a formadora e alunos pesquisadores, 

pois aprendiam novas maneiras de compreender a sociedade e os conteúdos científicos 

frente à realidade em que atuavam.  

Assim, a cada encontro ocorria o entrelaçamento de fios singulares de cada 

participante na busca de uma composição de uma trama coletiva de trabalho, tendo por 

base a realização e o desenvolvimento de sentimento de pertencimento, no qual cada 

educadora era protagonista da história que estávamos construindo. 

Conforme calendário organizado previamente, essas oficinas foram realizadas 

mensalmente e tinham a duração de 4 horas. Para organizar o calendário, estipulou-se que 
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as oficinas aconteceriam no dia da “Parada Pedagógica38”, data que já está estabelecida 

pela Prefeitura de São Paulo para que possa ser realizada a formação das educadoras. 

No início das atividades, a Entidade Civil sempre oferecia o café da manhã e, no 

final, oferecia o almoço. Apesar de o dia todo da “Parada Pedagógica” ser destinado à 

formação, a equipe da PUC- SP desenvolvia o trabalho somente no período da manhã, uma 

vez que no período da tarde as coordenadoras de cada creche trabalhariam os assuntos mais 

particulares de cada instituição.  

No início de cada encontro, a formadora Profª. Drª. Rosemary Schettini, da PUC-

SP, esclarecia os objetivos, relembrando o objetivo geral do Projeto Aprender Brincando e, 

principalmente, do Grupo de Apoio.  

Paralelamente a esses encontros de formação do Grupo de Apoio, as demais 

educadoras das creches se reuniam com a formadora Profª. Drª. Alzira Shimoura, da PUC-

SP, com o objetivo de trabalhar uma metodologia didática de como contar histórias. Nesses 

encontros, a formadora ressaltava a importância do trabalho com os livros de literatura 

infantil. Sempre iniciava a leitura com o reconhecimento de autor, ilustrador e editora e 

apresentava até técnicas de como utilizar a voz, expressões faciais, objetos relacionados 

com a história, sendo que estes últimos deveriam ser apresentados antes do início da 

história para não causar confusão na cabeça dos alunos na hora em que a história estivesse 

sendo contada.  

É importante ressaltar que alguns momentos dos encontros foram desenvolvidos 

com a junção dos dois grupos: (a) Grupo de Apoio e (b) Grupo de Educadoras e sempre foi 

explicado que cada um dos grupos possuía a sua importância no trabalho coletivo. Assim, 

o Grupo de Apoio tinha por objetivo ensinar as educadoras de suas creches como elaborar 

um planejamento partindo de uma história infantil, interligando com os Eixos de 

Aprendizagem estabelecidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Nesse sentido, os 

pesquisadores da PUC-SP desenvolveram um Quadro de Expectativas (Anexo 1) para o 

trabalho do 1º bimestre de 2008 por meio da identificação da Atividade Social a ser 

desenvolvida, seus objetivos e conteúdos científicos. 

 

 

                                                 
38 Por determinação da Secretaria da Educação Municipal de São Paulo, todas as creches devem elaborar, no 
início do ano, um calendário escolar prevendo um dia por mês para realizarem formação para os educadores, 
mediante suspensão das aulas. Esse calendário é entregue aos pais, para que eles organizem seus 
compromissos, pois não podem levar as crianças para a escola no dia da Parada Pedagógica. 
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Por sua vez, o Grupo de Educadoras, tinha por objetivo ensinar ao Grupo de Apoio, 

como explorar melhor os recursos gráficos e editoriais dos livros infantis, bem como as 

técnicas de contar histórias para crianças de 0 a 6 anos. 

Para uma visão ampla desses momentos, serão apresentados a seguir, alguns 

quadros com as datas e com registros do que foi desenvolvido. Para melhor compreensão, 

remeterei sempre às datas dos planejamentos realizados pela equipe PUC-SP, uma vez que 

este estudo analisa criticamente a produção do conhecimento em Cadeia Criativa. Todos os 

encontros com as educadoras foram mediados pela Profª. Drª. Rosemary Schettini, que 

assumia o papel de formadora  pela primeira vez. A primeira oficina de que eu participei 

foi em 9 de março. Essa oficina foi planejada no dia 23 de fevereiro. Infelizmente nessa 

data eu não havia começado a participar do Grupo, porém apresento a seguir o quadro de 

ações desenvolvidas nessa primeira oficina que presenciei.   

 
 

Oficinas do Grupo de Apoio 
– 2007 – 

Horário: 8h-12h 

 
Ações Desenvolvidas 

 
Tarefas Solicitadas 

09 de março 
 
 
 
 
 
 
15 – Educadoras presentes 
do Grupo de Apoio 
2 – Formadoras 
3 – Alunos pesquisadores 

• Trabalho em grupo: O que entendem por 
Grupo de Apoio? 

• Vídeo: Formiguinhas (foco no trabalho 
colaborativo) 

• Apresentação dos slides para retomar as 
atividades apresentadas em outubro de 
2006 

• Realização de Atividade Prática: A 
formadora e alunos pesquisadores 
contam a história com a ajuda de 
objetos. 

 
 Livro: As Vacas não voam – Autor David 
Milgrim – Editora Brink book 
 
• Foco do trabalho: A situação-problema 

que cada história contém, identificação 
dos conceitos científicos e os 
imaginários com base em Vygotsky. 
 

       LANCHE 
• Trabalho em grupo: Cada grupo precisa 

elaborar uma história com base no que 
aprenderam 

• Apresentação dos Grupos 
• Comentários da formadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pensar em uma atividade/ 
história: como podemos 
trabalhar com os conceitos 
cotidianos e científicos  
(entregar para as 
coordenadoras em 5 de 
abril) 

Quadro 9: Oficina do Grupo de Apoio em 9 de março de 2007 
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No dia 9 de março, o trabalho foi realizado somente com o Grupo de Apoio, em 

uma sala no piso superior da Entidade Civil que mantém as creches que fazem parte deste 

estudo. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo e, na sala, existia um quadro-negro, 

uma televisão, um aparelho de vídeo e um ventilador que, devido ao seu barulho, 

prejudicou muito a qualidade das gravações em áudio. A filmadora estava disposta no 

canto da sala e uma aluna-pesquisadora ficou responsável por direcionar a câmera para 

gravar com detalhes. 

Iniciamos o trabalho com uma retomada do que o grupo compreendia por função do 

Grupo de Apoio39. A formadora fazia questionamentos quanto à importância da nossa 

atuação e sobre a responsabilidade de constituirmos o Grupo de Apoio. Para completar a 

discussão, utilizou uma cena do filme Formiguinhas, da Paramount Pictures, na qual em 

uma situação de perigo, todas as formiguinhas precisavam se unir e completar as suas 

ideias para alcançarem um objetivo primordial: salvar a abelha-rainha e continuarem vivas. 

Após a exibição da cena do filme, a formadora iniciou uma discussão com foco em 

transpor a mensagem do filme para o dia-a-dia das educadoras: “No nosso dia-a-dia, o que 

é o formigueiro? Quem é a abelha-rainha?40” As educadoras começam a participar aos 

poucos. A formadora posiciona as suas intervenções com a finalidade de criar espaços 

adequados para a socialização do conhecimento: “Vamos, meninas, vocês sabem mais de 

creche do que eu!” “Estamos formando um Grupo de Apoio e esse grupo precisa ser 

unido desde o comecinho?41” Nesse sentido, o ato de perguntar relaciona-se com um saber 

sobre o diferente, sobre descobrir as próprias falhas, sentir-se momentaneamente sem 

respostas, abrindo espaço para a ousadia do novo e para transformações nos participantes 

(Freire, 2001).  

Outro fato importante a registrar é que as formadoras contaram a história: “Vacas 

não voam”, do autor David Milgrim, da Editora Brink Book. Para contá-la, ressaltaram a 

importância de explorar os elementos que compõem a capa: autor, editora, título e 

ilustrador. Depois, colocaram uma esteira de palha no centro da sala, espalharam e 

apresentaram vários objetos para as crianças, relacionando-os com os personagens, como 

                                                 
39 Foi apresentado um slide com a definição: a) formado por participantes de uma mesma instituição que 
assumem responsabilidade por determinado assunto a ser trabalhado de maneira colaborativa com os demais 
colegas na instituição; b) torna-se responsável por ações transformadoras de sua prática e dos demais colegas; 
e c) responsabiliza os demais pela formação em cadeia. 
40 Notas de campo da pesquisadora. 
41 Anotações do diário de campo da pesquisadora. 
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por exemplo, a gravata que representava o pai do menino e um bichinho de pelúcia (vaca) 

que voaria para ilustrar melhor a dinâmica da história.  

Após o término da leitura, o grupo foi questionado sobre qual era a situação-

problema presente, sendo instaurada uma reflexão sobre a importância da problematização 

das situações como ponto de partida, a fim de que o sujeito reflita sobre o que o cerca e 

busque soluções (Freire, 1996/2003). 

Terminando essa primeira parte do dia, fizemos uma pausa para o lanche e ao 

retornar, as educadoras foram divididas em grupos com o objetivo de elaborarem uma 

história com base no que aprenderam. A história elaborada precisava ser apresentada para 

os demais participantes do grupo. As formadoras circulavam pelos grupos para 

acompanharem a elaboração da tarefa. 

Após trinta minutos, iniciamos as apresentações e, sempre ao final de cada grupo, 

as formadoras questionavam sobre os conhecimentos científicos e cotidianos (Vygotsky, 

1930/2004) abordados em cada história criada. A discussão foi enriquecida pelas 

indagações que as educadoras levantavam, trazendo suas experiências práticas: “Tinha 

banana no almoço e eu expliquei que precisa comer porque tem vitaminas e falei as 

vitaminas, esse é o conhecimento científico, né42?” Esses comentários possibilitavam que a 

formadora retomasse os pontos teóricos necessários da teoria vygotskiana para 

fundamentar a prática do dia-a-dia das educadoras. 

Para finalizar essa oficina, solicitamos uma tarefa: a elaboração de uma história 

com o foco conceitual trabalhado durante o encontro. 

A seguir, passo a relatar o processo de preparação para a oficina do dia 13 de abril, 

seguido dos acontecimentos ocorridos durante o evento da oficina. 

No dia 16 de março, tivemos o encontro de planejamento na PUC-SP, para a 

elaboração da oficina de abril. Na mesa da sala estavam distribuídos vários livros de 

histórias e a Coordenadora Geral Profª. Drª. Fernanda Coelho Liberali, iniciou o encontro 

contando algumas histórias, para que pudéssemos escolher uma para a próxima oficina. A 

história escolhida foi “Você também quer ter um amigo”, do autor Erhard Dietl, da Editora 

Martins Fontes, e assim, elencamos os conceitos que poderíamos trabalhar com base na 

história.  

 

 

                                                 
42 Notas de campo da pesquisadora. 
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A Coordenadora Geral elaborava muitas questões para que nós refletíssemos sobre 

as atividades que estávamos relacionando. Podemos citar uma que realmente mobilizou 

toda a equipe: “As crianças precisam saber esses conceitos para quê?43” Sabíamos que 

elas precisavam saber, mas, pelo menos de minha parte, que já tinha experiência com 

Educação Infantil, nunca tinha me questionado o porquê. Imersos nesses diálogos e trocas 

interativas, a participação geral do grupo foi essencial para a produção do conhecimento. 

Os olhares de todos os participantes estavam direcionados para um mesmo foco: a escolha 

das Atividades Sociais44 que desenvolveríamos com o grupo. 

Depois que apontamos as atividades sociais, a Coordenadora Geral as distribuiu 

para que todos pudessem elaborar várias tarefas com a finalidade de envolver os conteúdos 

científicos. Cada dupla de alunos-pesquisadores ficou responsável por uma atividade 

social. Assim, trocamos por e-mail o material elaborado e confeccionamos o que era 

necessário para apresentação na oficina seguinte, como, por exemplo, a caixa de sensações, 

elaborada para trabalhar a Atividade Social “Explorando o Desconhecido”: uma caixa, toda 

fechada somente com dois buracos para colocar as mãos. Dentro dessa caixa, foram 

colocados vários objetos para trabalharmos o tato: bombril, esponja, algodão, entre outros. 

É importante ressaltar que, em todas as oficinas, as formadoras tinham o cuidado 

para que o objetivo e o olhar sobre o que estava sendo desenvolvido não se dispersasse, 

estabelecendo o foco na concretização das tarefas propostas por meio do envolvimento, das 

dinâmicas utilizadas e, principalmente, do inter-relacionamento entre a teoria e a prática. 

Os registros acima têm por finalidade ilustrar alguns dos momentos em que 

acontecia a produção de conhecimento, tanto nos encontros de planejamento, como nas 

oficinas. Para melhor compreensão elaborei um quadro síntese para cada oficina 

desenvolvida com o Grupo de Apoio.  

 

 

 

 

                                                 
43 Notas de campo da pesquisadora 
44 O ensino por Atividades Sociais engloba as ações mobilizadas por participantes de uma atividade com foco 
na satisfação das necessidades da vida que essas pessoas vivem. (Liberali, 2009a) 
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Oficinas Grupo de Apoio – 2007 – 
Horário: 13h - 17h 

 
Ações Desenvolvidas 

 
Tarefas Solicitadas 

13 de abril 
 
 
 
14 – educadoras do Grupo de 
Apoio 
2 – Formadoras 
4 – Alunos pesquisadores 
 

• Apresentação de slides com o objetivo 
de relembrar a importância do contar 
histórias e do Grupo de Apoio 

• Solicitação por parte das educadoras 
de elaborarem a tarefa nos grupos 
durante alguns minutos deste encontro 
devido à dificuldade de não 
conseguirem se reunir durante o mês. 

• Revisão dos conceitos desenvolvidos 
na oficina anterior: a escolha da 
história, conteúdos cotidianos e 
imaginários, a importância da situação-
problema no trabalho com histórias. 

• Realização da Atividade Prática: A 
formadora e os alunos pesquisadores 
contam uma história com o auxílio do 
livro e de objetos. 
 

Livro: Você também sonha em ter um 
amigo?, Erhard Dietl – Editora Martins 
Fontes 

 
• Desenvolvimento sobre um dos temas 

abordados no livro: Dentista. Trabalho 
em grupo: as educadoras têm por 
objetivo preparar uma história com 
esse tema e apresentá-la utilizando os 
recursos que acharem necessários. 

• Distribuição dos materiais elaborados e 
atividades sociais pelas creches. 

 

As educadoras foram 
divididas por creche e 
tinham por objetivo 
organizar uma Atividade 
Social (a base era a história 
que trabalharam nesse 
encontro) com os seguintes 
temas: explorando o 
desconhecido, cuidando do 
corpo, divertindo-se, 
construindo nossas casas, 
lidando com as variações 
climáticas, festa de 
aniversário e fazendo 
amigos. A Atividade 
Social criada seria 
apresentada no encontro 
seguinte. 

 

Quadro 10: Oficina do Grupo de Apoio em 13 de abril de 2007 

 

Oficinas do Grupo de Apoio 
– 2007 – 

Horário: 8h - 12h 

 
Ações Desenvolvidas 

 
Tarefas Solicitadas 

15 de junho 
 
 
15 – Educadoras do Grupo de 
Apoio 
47 – Educadoras do Grupo Contar 
Histórias 
2 – Formadoras 
3 – Alunos Pesquisadores 
 

• Abertura inicial com Grupo de Apoio 
e Grupo de Educadoras de todas as 
creches 

• Apresentação da cada tema 
(Atividades Sociais) dos Grupos de 
Apoio para os Grupos das Educadoras. 
Durante as apresentações, as 
formadoras mediavam a produção de 
conhecimento. 

• Fechamento com a importância de 
interligarmos a teoria com a prática ao 
contarmos histórias. 

 
 
 

Quadro 11: Oficina do Grupo de Apoio em 15 de junho de 2007 
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Oficinas do Grupo de Apoio  
– 2007 – 

Horário: 8h - 12h 

 
Ações Desenvolvidas 

 
Tarefas Solicitadas 

10 de agosto 
 
 
 
 
15 – Educadoras do Grupo de 
Apoio 
44 – Educadoras do Grupo de 
Contar Histórias 
4 – Formadores 
3 – Alunos Pesquisadores 
 

• Retomada dos objetivos principais do 
Programa Ação Cidadã e do Projeto 
Aprender Brincando (slides) – Todos os 
participantes no salão maior: Grupo de 
Apoio e Grupo de Educadoras 

• Avaliação do último encontro do 
semestre anterior: Uma educadora 
representante por creche relatou o que 
achou do encontro do mês de junho. 

• Enfoque no trabalho com o “Agir 
Cidadão”. Reflexão sobre o que é e 
como o desenvolvemos. 

• Divisão dos grupos: Grupo de Apoio 
realizará uma proposta de trabalho por 
creche com base na atividade do 
dentista: 

 
− Qual será o agir cidadão e por quê? 
− Que história será trabalhada? 
− Que atividade social vocês vão 

trabalhar? 

 
 
 
 
Apresentar a tarefa 
elaborada e, em outubro, 
elaborar uma atividade 
com base no Agir 
Cidadão, atividade essa 
que será desenvolvida no 
ano de 2008. 

 

Quadro 12: Oficina do Grupo de Apoio em 10 de agosto de 2007 

 

Oficinas do Grupo de Apoio – 2007 
– 

Horário: 8h - 12h 
Ações Desenvolvidas Tarefas Solicitadas 

14 de setembro 
 
 
 
15 – Educadoras do Grupo de 
Apoio 
43 – Educadoras do Grupo Contar 
Histórias 
2 – Formadoras 
3 – Alunos pesquisadores 

• Apresentação de slides sobre as 
atividades propostas no Projeto 
Aprender Brincando para Grupo de 
Apoio e Grupo de Educadoras 

• Divisão dos Grupos para dar 
continuidade aos trabalhos 

• Organização do calendário para 
aplicação das atividades nas creches 
(contar histórias, Atividade Social e 
Agir Cidadão) 

• Escolha de uma história.  

As educadoras de um Grupo de Apoio, 
escolheram o livro O Anjo Azul – Gerusa 
Rodrigues Pinto – Editora FAPI 

• Organização e Seleção de conteúdos 
com base nos critérios entregues para 
elaborar uma atividade que será 
apresentada no dia 5 de outubro. 

• Entrega do modelo do Quadro de 
Expectativas para o 1º bimestre de 
2008. 

 

 
 
 
 
 

Terminar a 
elaboração do 
Quadro de 
Expectativas para o 
1º bimestre de 2008 

Quadro 13: Oficina do Grupo de Apoio em 14 de setembro de 2007 
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• Encontros de formação, em cada creche, do GA com as educadoras locais 

 

Os quadros abaixo apresentam os encontros que foram organizados objetivando que 

o Grupo de Apoio ensinasse o que aprendeu para o Grupo de Educadoras locais de cada 

creche. Apesar de estar previsto no planejamento do Projeto Aprender Brincando que esses 

encontros fossem realizados em cada creche, no ano de 2007, eles foram desenvolvidos na 

Entidade Civil responsável pelas creches, durante as Paradas Pedagógicas, oportunizando a 

colaboração de todos os participantes.  

 

Encontro de formação das educadoras 
 2007 

Horário: 8h - 12h 

 

Ações Desenvolvidas 

05 de outubro 
 
Com o grupo todo: 55 participantes 
 
Trabalho de uma creche: 
4 educadoras – Grupo de Apoio 
9 educadoras – Grupo de Educadoras 
 
Formadora Rose 
 
Aluna pesquisadora-formadora 
2 pesquisadoras-formadoras 
 
 

• Com o Grupo de Apoio e o Grupo de 
Educadoras elaboramos uma reflexão sobre as 
atividades realizadas em setembro e sobre a 
visita dos alunos-pesquisadores nas creches. 

• Separação por creche dos integrantes do Grupo 
de Apoio com as respectivas educadoras 
(separação em diferentes salas da EC) 

• Esse encontro marca o início do trabalho do 
Grupo de Apoio com as Educadoras 

• O objetivo era que os Grupos de Apoio 
explicassem tudo que aprenderam com foco no 
Agir Cidadão para o Grupo de Educadoras. 
Tinham uma ficha de sistematização para 
ajudar (não conseguiram terminar a 
elaboração). 

Quadro 14: Encontro de formação das educadoras em 05 de outubro de 2007 

 

 

Encontro de formação das educadoras 
2007 

Horário: 8h - 12h 
Ações Desenvolvidas 

09 de novembro 
 
56 Educadoras no trabalho com todos os 
grupos juntos. 
2  Formadoras 
2  Alunos Pesquisadores 
 
Trabalho de uma creche: 
4 Educadoras – Grupo de Apoio 
9 Educadoras – Grupo de Educadoras 

 
• Retomada do objetivo do Agir Cidadão 

enquanto base do trabalho desenvolvido. 
• Realização da Autoavaliação 
• Retomada da discussão da oficina do mês 

anterior 
• Terminar a elaboração: cada Grupo de Apoio 

com as educadoras da respectiva creche 
• Apresentação do Quadro de Expectativas para 

todos os grupos 
 

Quadro 15: Encontro de formação das educadoras em 09 de novembro de 2007 
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• Aula dos professores pautada pelos princípios discutidos 

 

As educadoras tinham por objetivo planejar tarefas relacionadas com o Agir 

Cidadão para desenvolver em suas salas de aula. Na organização dessas aulas, elas 

precisariam refletir sempre sobre os princípios discutidos nos encontros de formação. No 

segundo semestre de 2007, as educadoras elaboraram um calendário com as datas para que 

os pesquisadores pudessem assistir a uma aula. Para cumprir esse cronograma, os 

pesquisadores tiveram que se organizar em duplas. O foco sempre estava na apropriação 

pelas crianças de conhecimentos e metodologias que possibilitassem a reconstrução crítica 

dos saberes locais, possibilitando um movimento em cadeia e impactando socialmente 

sobre as comunidades (Liberali, 2009b). 

 

• Apresentação no 1º. Simpósio Ação Cidadã  

Em novembro de 2007 tivemos o 1º. Simpósio Ação Cidadã. Tendo por tema a 

centralidade na linguagem e a articulação com outras áreas do saber, foram apresentados 

trabalhos de diversas áreas, tais como: Educação, Sociologia e Psicologia. No site são 

apresentados alguns dos princípios teórico-filosóficos45: 

• A compreensão do objeto se dá na e pela linguagem; 

• A linguagem é uma arena na qual os conflitos aparecem; 

• A pesquisa acadêmica é indissociável dos problemas da sociedade, ou seja, a 

pesquisa precisa ser conduzida dentro da perspectiva de seu papel social; 

• A autonomia de todos aqueles envolvidos nos contextos educacionais é o norte de 

todo trabalho de intervenção; 

• A autonomia responsável está na base de todo agir cidadão. 

Dentro desse Simpósio, organizamos um grupo de apresentadores dedicados à 

Educação Infantil e convidamos as educadoras de todas as creches para apresentarem 

depoimentos sobre o trabalho realizado. O Simpósio teve a duração de duas horas e contou 

com a apresentação da Coordenadora Institucional Profª. Drª. Alzira Shimoura, que 

                                                 
45 Objetivos extraídos do site:<http://www.pucsp.br/pos/lael/siac/programa.html> 
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apresentou o Projeto como um todo. Foram, também, apresentadas as pesquisas em 

andamento, ou seja, esta pesquisa e a que uma colega estava desenvolvendo no subprojeto 

Educação Bilíngue, além de depoimentos das coordenadoras das creches, do Grupo de 

Apoio e do Grupo de Educadoras. O Simpósio contou ainda com apresentação de um 

trabalho com contos de fadas, cuja autora ficou interessada em aprofundar os seus estudos 

acadêmicos no Projeto Aprender Brincando. 

Todos os depoimentos foram importantes para compreendermos a amplitude do 

trabalho das formadoras, bem como a transposição dos assuntos trabalhados para o dia-a-

dia de todos. Esses depoimentos enriquecem o valor social e educacional desta tese.  

 

2.1.4 – A Entidade Civil que mantém as creches  

 

As creches que participaram desta pesquisa estão subordinadas a uma Entidade 

Civil (EC), sem fins lucrativos, que tem por objetivo a ação humanitária. 

Essa Entidade Civil foi fundada em 1978 por um grupo de pessoas que visitavam as 

famílias carentes às margens do Rio Aricanduva, quando este não estava canalizado46. 

Devido ao grande número de famílias, cujas mães precisavam trabalhar e cujas crianças 

não tinham onde ficar, os voluntários de um Centro Espírita optaram por abrir uma creche  

e, até os dias atuais, colaboram financeiramente e desenvolvem várias atividades sociais 

para o bom funcionamento da creche, com apoio da comunidade local. 

No ano de 2007, quando iniciamos esta pesquisa, contavam com mais quatro 

creches sob a sua coordenação e com, aproximadamente, 350 voluntários que promoviam 

ações na comunidade em prol do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida para 

as populações carentes.  

Todas essas creches são ligadas indiretamente à Prefeitura Municipal de São Paulo 

e a Entidade Civil recebe, mensalmente, uma verba para ajudar na sua manutenção. 

Conforme o quadro abaixo, o Parecer CME nº. 18/01 – CEI – aprovado em 06/12/01, 

relembra que em 27 de novembro de 2001, foi desenvolvido o Plano de Integração dos 

CEIs/Creches ao Sistema Municipal de Ensino. Esse Plano determinou a “Política de 

Convênios” elaborada pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Educação, 

em conformidade com a Política da Educação Infantil da Secretaria Municipal de 

                                                 
46 Informações baseadas no Plano de Trabalho de 2007 da EC 
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Educação e presumiu que a partir de 01/07/02, a rede indireta de CEIs estaria sob a 

responsabilidade da SME.   

 

“A integração dos CEIs/Creches ao sistema municipal de ensino é uma exigência 
legal estabelecida pela LDB e reiterada por este Conselho por meio da 
Deliberação CME nº. 01/99, e a sua efetivação, ainda que extemporânea, vem 
reparar uma situação irregular que persistia desde o início do ano de 2000”  (São 
Paulo, 2001: 5). 

 

Os projetos da Entidade Civil procuram desenvolver as ações educativas deixando 

de lado o paternalismo e ampliando, na comunidade, questões de cidadania e valorização 

da cultura local. 

Destacamos, no próximo quadro, os diversos projetos desenvolvidos pela Entidade 

Civil: 

 

Projetos Ações Desenvolvidas 

Grupo Ação contra a Fome • Arrecadar e distribuir mensalmente 80 cestas 
básicas para pessoas necessitadas 

Apoio a Gestante 
 
 
 
 

• Esclarecer as gestantes carentes sobre o 
desenvolvimento da gestação e os cuidados com o 
bebê,  

• Distribuir enxovais para as gestantes mais 
necessitadas 

Sacolas de Natal • Preparar e distribuir sacolas de natal com roupas, 
calçados e brinquedos para as crianças das creches 

Cruzada Homeopática • Realizar mensalmente consultas médicas 
• Distribuir remédios (médico homeopático 

voluntário) 
Espaço para Jovens • Organizar cursos de teatro e coral para os jovens 

nos finais de semana. 
Bazar Beneficente • Organizar bazares oferecendo produtos a preços 

baixos para a comunidade. 
• Proporcionar renda para a creche. 

Quadro 16: Projetos desenvolvidos pela Entidade Civil 

 

2.2 – Participantes desta pesquisa 

 

Vários participantes constituíram este estudo: pesquisadoras da PUC-SP, 

educadoras, pais e familiares, funcionários e alunos. No entanto, optei por descrever nesta 

seção somente os participantes diretos, ou seja, pesquisadoras e formadoras da PUC-SP e 

educadoras e alunos das creches, pois estes terão dados transcritos e utilizados para análise. 
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Como esta pesquisa adotou uma metodologia crítica, de cunho colaborativo, acredito que 

seja importante destacar a minha trajetória, uma vez que, nesse paradigma de pesquisa sou 

também uma participante. 

 

2.2.1 – Pesquisadora-participante 

 

É importante destacar que a necessidade de efetuar esta pesquisa surgiu da minha 

história de vida. Desde pequena eu sonhava em ser professora e brincava de escolinha com 

as minhas bonecas. Adorava ensinar meus colegas e tirar dúvidas de todos que me 

rodeavam. Os anos passaram e, com muito estudo e garra, antes de concluir o antigo 

Magistério (habilitação para lecionar na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 

Fundamental), comecei a lecionar na Educação Infantil. Eu tinha consciência da 

importância do trabalho de ensino-aprendizagem e, assim que terminei o Magistério, 

ingressei no curso de Pedagogia com o desejo de conhecer mais sobre a minha profissão e 

buscar novos conhecimentos para a formação de alunos independentes, autônomos, 

críticos, capazes de fazer invenções e intervenções no mundo que os rodeia por meio da 

apropriação da cultura.  

Desde essa época, procurei registrar todas as minhas aulas em um caderno anual e, 

ao final de cada bimestre, eu refletia sobre as observações que tinha registrado quanto ao 

processo de aprendizagem dos meus alunos. Posteriormente, cursei uma especialização em 

Psicopedagogia, assumindo posicionamentos na construção e escolha de novos caminhos e 

socializando o que eu tinha construído e aprendido com o grupo em que eu trabalhava. 

Paralelamente, comecei a ministrar aulas para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Cada vez mais eu articulava as situações que vivenciava com as experiências que fizeram 

parte de minha constituição como educadora, desenvolvendo material para reflexão e 

transformação da minha própria prática pedagógica. 

Apaixonada pela riqueza e complexidade das vivências da docência, ministrei aulas 

durante muito tempo para formação de professores (antigo curso de Magistério) e, por 

meio do meu fazer pedagógico cotidiano, ressignificava a cada momento a minha prática, 

teorizando-a e transformando-a com os meus alunos. 

Unindo os traços de processo reflexivo crítico que já desenvolvia em minha prática 

e em experiências colaborativas que realizei sempre com os colegas, atuei na coordenação 

pedagógica por nove anos. Simultaneamente, como pesquisadora, tive a oportunidade de 
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realizar o Mestrado com o tema focado na formação reflexiva de coordenadores 

pedagógicos, além de atuar em cursos de extensão universitária. 

A valorização dessa aprendizagem como espaço de socialização de olhares sobre 

um mesmo foco, mas de lugares diferenciados, e o sentido atribuído a ela por meio da  

reapropriação da minha  história  de vida foram determinantes para o meu  ingresso no 

Doutorado. 

Nessa dimensão, atualmente sou integrante do Grupo de Pesquisa LACE e procuro 

desenvolver, permeadas por uma perspectiva cidadã, atividades para a compreensão, 

análise e transformação das ações educacionais. Sempre adorei trabalhar com formação de 

professores em Educação Infantil e foi a disciplina que lecionei para o antigo Magistério 

durante cinco anos. O Projeto Aprender Brincando despertou a minha atenção, uma vez 

que se relacionou com a minha experiência como educadora de Educação Infantil e 

formadora de professores. Nesse prisma, participo desta pesquisa atuando no subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis ajudando, em alguns momentos, as formadoras da 

PUC-SP. Ministro aulas em alguns cursos na COGEAE com foco na formação de 

professores e coordenadores pedagógicos. Concomitantemente, atuo como Assessora 

Pedagógica em renomados Institutos Educacionais de São Paulo, na formação de 

professores da Educação Básica, procurando aquilatar novas conquistas e avanços na 

minha trajetória profissional. 

 

2.2.2 – Grupo de pesquisadores da PUC-SP  

 

O grupo de pesquisadores que atuam no AB é coordenado pela Professora Doutora 

Fernanda Coelho Liberali em conjunto com a Coordenadora Institucional Professora 

Doutora Alzira Shimoura. São ao todo quinze participantes, incluindo mestrandos, 

doutorandos e doutores em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Contamos, 

também, com a colaboração à distância da Professora Doutora Maria Cristina Damianovic, 

que, em 2007, se encontrava na Costa Rica. Todas as atividades são construídas permeadas 

por um processo reflexivo-crítico, conforme se pode observar nos dados transcritos 

utilizados para análise neste trabalho. 

Para melhor compreensão, apresento abaixo os nomes dos profissionais atuantes na 

equipe que desenvolveu o trabalho em 2007: 
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− Equipe de Trabalho: Profª. Drª. Fernanda Liberali,  Profª. Drª. Maria Cecília 

Magalhães, Profª. Drª. Lívia Maria Motta, Profª. Drª. Alzira Shimoura, Profª. 

Drª. Mona Hawi47, Profª. Drª. Rosemary Schettini48. 

− Participantes : Profª. Drª. Maria Cristina Damianovic, Profª. Drª. Palma 

Rigolon, Profª. Ms. Cristina Aparecida Colasanto, Profª. Ms. Mônica Guerra, 

Profª. Ms. Mônica Lemos, Profª. Ms. Valdite Fuga, Profª. Ms. Ana Paula 

Cortez, Profª. Sonia Fuji, Profª. Carmem Souto e Viviane Klein. 

A partir de 2008, contamos também com a participação de três faculdades, cujos 

alunos dos cursos de Pedagogia atuaram nos encontros de planejamento e de formação. 

É importante destacar que para olharmos pelo viés de Teoria da Atividade Sócio-

Histórico-Cultural, existem regras que permeiam a efetivação dos trabalhos e, de acordo 

com elas, há necessidade de distribuição de papéis. Assim, no subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis, temos como formadora principal a Profª. Drª. Rosemary 

Schettini, graduada em Letras com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e 

diretora de uma escola de idiomas em Alphaville. É importante destacar que Rosemary 

Schettini desenvolveu o seu doutorado no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem, atuando como formadora do Grupo de Apoio no Projeto Leitura e Escrita nas 

Diferentes Áreas. Sua experiência está pautada no desenvolvimento do Grupo de Apoio; 

sendo assim, demonstra no subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis, que os 

conceitos de Atividade Social e Agir Cidadão estavam sendo construídos por ela também. 

Contamos, em alguns encontros, com a formadora Profª. Drª. Mona Hawi, graduada em 

Letras, com mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e docente do curso de Letras 

em renomadas universidades, ministrando aulas também para cursos de  Pós-Graduação e 

Extensão Universitária.   

 

2.2.3 – Grupo de Apoio e as educadoras 

 

No final de 2006, foi realizada uma reunião com educadoras que já desenvolviam 

um trabalho de formação contínua em parceria com pesquisadores da PUC-SP, para 

apresentação do objetivo e da metodologia do Projeto. Posteriormente, a partir de 

                                                 
47 Coordenadora do Projeto Aprender Brincando: Equipe Diretiva e Formadora do Projeto Aprender 
Brincando: Histórias Infantis, em 2007. 
48 Coordenadora/ Formadora do Projeto Aprender Brincando: Histórias Infantis, em 2007. 
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conversas com as Coordenadoras Pedagógicas de cada creche, como exposto anteriormente 

neste trabalho, foram identificadas as educadoras com perfil adequado para o Grupo de 

Apoio: boa gestão de projetos, liderança democrática, desenvolvimento de trabalho 

colaborativo. O Grupo de Apoio foi, então, formado por quinze educadoras das cinco 

creches participantes do projeto. 

Esse grupo ficou responsável por desenvolver, com as demais educadoras das 

creches em que trabalhavam, o que aprendiam com as formadoras da PUC-SP. Por 

residirem nas proximidades das creches onde atuavam, as educadoras do Grupo de Apoio 

tinham ciência dos principais problemas que afligiam a comunidade. Este dado é muito 

relevante, uma vez que esta pesquisa centraliza-se no desenvolvimento do Agir Cidadão 

nas creches. A faixa etária dessas educadoras estendia-se dos 20 aos 50 anos, e somente 

70% dessas profissionais cursaram o ensino superior, formação essa que não se restringia 

aos cursos de Pedagogia: algumas cursaram Letras, Matemática ou outras licenciaturas, 

mas não tinham especialização em Educação Infantil. A grande maioria afirmou que, se 

tivesse condições financeiras, gostaria muito de continuar estudando, principalmente as 

educadoras que cursaram somente o Ensino Médio.  

Em várias conversas informais, as educadoras destacaram que sentiam falta de um 

preparo para fundamentar a sua prática, tendo em vista a especificidade do trabalho com a 

Educação Infantil. Afirmaram que se reuniam somente uma vez por mês, na Parada 

Pedagógica, e que esse evento era insuficiente para tudo que gostariam de aprender. Nas 

creches não tinham tempo para troca de experiências com as outras educadoras, nem 

espaços para formação. Estavam felizes com a proposta de trabalho apresentada pelas 

pesquisadoras da PUC-SP, uma vez que ampliariam seus conhecimentos e suas 

capacidades de ação. Preocupavam-se com a responsabilidade de fazer parte do Grupo de 

Apoio, uma vez que seriam responsáveis por retomar as discussões sobre o que 

aprenderam com as demais educadoras de suas creches. 

 

2.2.4 – Os alunos 

 

Os alunos que frequentavam a creche residiam nas proximidades do bairro e eram 

oriundos de famílias de situação social menos favorecida. Muitos moravam em cortiços 

com várias famílias em um mesmo cômodo. 
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Para muitos, a escola era o único espaço que dispunham para brincar com crianças 

da mesma faixa etária. A creche atendia alunos de 3 meses a 6 anos, porém devido à 

implantação do Ensino Fundamental de 9 anos, as creches necessitavam passar por uma 

reformulação e só atenderiam, a partir de 2008 ou 2009, as crianças até 4 anos.  

 

2.3 – Procedimentos de geração de dados 

 

Conforme já apresentado, com o objetivo de verificar como as atividades em cadeia 

permitem a produção criativa do “Agir Cidadão”, os dados foram gerados durante os 

encontros de planejamento do grupo de pesquisadores da PUC-SP (elo a), nas oficinas de 

formação do Grupo de Apoio (elo b), nos encontros de formação das educadoras (elo c), na 

aula da educadora pautada pelos princípios discutidos (elo d) e na apresentação no evento 

1º. Simpósio Ação Cidadã (elo e).  

Como pesquisadora, acompanhei os encontros de planejamento, as oficinas de 

formação do Grupo de Apoio, os encontros de formação das educadoras, a aula pautada 

pelos princípios discutidos e a apresentação no 1º Simpósio Ação Cidadã, analisando-os e 

comparando-os com o proposto nos termos da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

Os instrumentos utilizados para gerar os dados foram: gravações em áudio e vídeo e 

notas de campo da pesquisadora. Também foram utilizados, como fonte de pesquisa 

documental: legislação relacionada à Educação Infantil, Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, Orientações das Expectativas de Aprendizagem 

elaboradas pela Prefeitura de São Paulo e documentos históricos da EC.  

 

2.4 – Procedimentos para a análise dos dados 

 

Nesta seção, apresento os procedimentos de análise que utilizei nesta tese. 

Conforme mencionado, esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada e, sendo assim, 

a análise dos dados está configurada na área da Linguagem. Com base nos três níveis de 

análise (contextual, discursivo e linguístico) organizei esta seção objetivando esclarecer os 

procedimentos que foram utilizados. 

Para responder as questões desta pesquisa, foram analisados: um encontro de 

planejamento dos pesquisadores da PUC-SP, duas oficinas de formação do Grupo de 
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Apoio (GA), um encontro de formação do Grupo de Educadoras, a aula de uma educadora 

e a apresentação das educadoras e coordenadoras no 1º. Simpósio Ação Cidadã. 

Primeiramente levantei, de cada atividade analisada, o tempo-espaço (Bakhtin, 

1934-35/1975/1998), ou seja, identifiquei o tempo e o espaço em que ocorreram as 

atividades que fazem parte do corpus. Esse movimento foi fundamental para compreender 

a situação da interação ou da comunicação, bem como os aspectos que influenciaram o 

texto produzido. 

Como unidade de análise foi escolhido o discurso referente ao trabalho com o 

conceito de Agir Cidadão. Para isso, foram separados os excertos, mediante análise dos 

conteúdos temáticos (Bakhtin, 1953/2003) concernentes a esse tema, desprezando-se os 

turnos de fala não relacionados a ele. 

Para verificar como ocorreu a relação entre os sentidos e significados dos 

participantes e para compreender o papel da argumentação na produção de conhecimento 

das atividades que compõem este corpus, após a seleção dos conteúdos temáticos, foram 

identificados elementos típicos que constituem a estrutura argumentativa (Liberali, 2009c). 

Essa organização possibilitou uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento de 

raciocínio mediante a apresentação de argumentos e contra-argumentos frente a uma 

questão controversa. 

Sobre esses protocolos, efetuou-se, em primeiro lugar, uma distinção entre duas 

dimensões essenciais, referentes ao desenvolvimento e à pertinência (Pontecorvo, 2005). 

Essas dimensões estão ligadas à exigência de se considerar o discurso como um raciocínio 

exteriorizado coletivo, em que o conhecimento é construído mediante a concatenação dos 

argumentos por meio de um pensamento coletivo entre diferentes interlocutores. 

A dimensão de desenvolvimento manifesta-se no fato de que o fio condutor do 

raciocínio se mantém, de forma coerente, na passagem de turnos, de um interlocutor para 

outro. Esse movimento possibilita o avanço e a progressão do objeto do discurso, por meio 

da introdução de novos elementos e de novas perspectivas. É possível verificar um não-

desenvolvimento no discurso quando existe bloqueio do raciocínio coletivo. 

A dimensão da pertinência possibilita distinguir se a progressão (ou não) do 

discurso está conectada com o tema compartilhado entre os interlocutores. 

Podemos observar se existe desenvolvimento quando os interlocutores têm por 

objetivo: trazer elementos novos, relacionar, delimitar, contrapor-se argumentando, 

compor relações de nível mais alto, generalizar, problematizar e reestruturar (Pontecorvo, 
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2005). O não-desenvolvimento é observado quando os interlocutores repetem, confirmam 

ou referem-se a uma experiência pessoal.  

O sistema descrito foi utilizado para identificar as dimensões interativas ocorridas 

(ou não) nas atividades analisadas. Constatei, a partir dos dados, que o raciocínio sobre um 

determinado assunto é pertinente e desenvolvido conforme os tipos de argumentos que os 

interlocutores utilizam para sustentar os seus pontos de vista. Um argumento específico 

dentre os propostos se constrói, muitas vezes, pela contribuição de vários interlocutores, 

outras não. 

Para verificar como ocorre esse movimento e compreender com mais detalhes os 

sentidos e significados apresentados pelos participantes, apoiei-me nos tipos de 

argumentos organizados, tendo por base os estudos de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

(1996/2005). Para analisar os tipos de argumentos, elenquei alguns elementos de ligação e 

dissociação mais adequados ao universo escolar. 

Os tipos de argumentos que aparecem em todos os discursos que produzimos estão 

intencionados em estabelecer um contrato com o interlocutor na tentativa de fazer com que 

o outro compartilhe do nosso ponto de vista. Nesse sentido, é importante explicitar as 

marcas linguísticas que sinalizam esses tipos de argumentos. 

Essas marcas podem ser observadas por meio da utilização de operadores 

argumentativos, que podem ser definidos como “certos elementos da gramática de uma 

língua que têm por função indicar a força argumentativa dos enunciados, a direção (o 

sentido) para que apontam” (Koch, 1992/2004). São encontrados, na gramática normativa, 

como conjunções, conectivos, advérbios. Ao analisarmos os operadores argumentativos, 

podemos retratar a força argumentativa dos enunciados, ou seja, o sentido para o qual 

apontam e introduzem no enunciado conteúdos semânticos adicionais.  

Sendo assim, com foco central nas respostas das questões de pesquisa, analisei: 

 

2.4.1 – Nível Contextual   

 

Um texto ao ser produzido é marcado por um tempo-espaço (Bakhtin, 1934-35/ 

1975/1998), isto é, faz parte de um contexto, que, de acordo com Amorim (2008, p. 102), 

“é uma categoria da forma e do conteúdo que realiza a fusão dos índices espaciais e 

temporais em um todo inteligível e concreto”. À luz dos estudos bakhtinianos, a autora 

destaca: (1) a visão de um sujeito individual, relacionado com um tempo individualizado, 
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ou seja, o tempo de cada participante da pesquisa; e (2) a visão de um sujeito público, 

inserido em uma esfera social, que se relaciona a um tempo coletivo, partilhado por todos 

na atividade. 

Nesta pesquisa, para analisar os discursos dos participantes, é fundamental 

identificar o tempo-espaço da produção discursiva, pois isso ajudará a compreender o 

papel singular de cada participante e o contexto em que todos estão atuando. É, pois, 

fundamental para compreender a situação da interação ou da comunicação, bem como os 

aspectos que influenciaram o texto produzido. Essa categoria está sintetizada no quadro 

abaixo: 

  

Nível Contextual 

Aspecto Central Dimensão Características Objetivo 
Tempo-Espaço 
(Bakhtin, 1934-35/ 
1975/1998) 

• Lugar/momento 
físico e social de 
produção/recepção/ 
circulação  
 
• Papel social dos 
interlocutores 

 

Conjunto de 

parâmetros que 

podem influenciar a 

forma com que um 

texto é organizado 

Conhecer o contexto 

em que são 

produzidos os textos, 

bem como os papéis 

dos interlocutores 

Quadro 17: Nível Contextual: categoria tempo-espaço (Bakhtin, 1934-35/1975/1998) 

 

2.4.2 – Nível Discursivo 

 

Com foco na análise argumentativa, Liberali (2009c: 17) aborda que a 

argumentação possui uma estrutura constituída de elementos típicos. Com base nesses 

elementos típicos apresentados por Liberali, elenco, abaixo, os itens que utilizei neste 

trabalho. Para que haja argumentação é necessário que exista: 

 

− uma questão controversa, ou seja, um questionamento quanto à legitimidade da 

proposta; 

− um ponto de vista do enunciador com algum tipo de perspectiva avaliativa; 

− um sujeito que se engaje em relação a esse questionamento, apresentando 

argumentos para sustentar o seu ponto de vista; 

− apresentação de contra-argumentos sobre os pontos de vista apresentados; 

− uma conclusão, ou não, do que estava sendo questionado. 
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Nível Discursivo 

Aspecto Central Dimensão Características Objetivo 
Elementos que 
constituem a 
estrutura da 
argumentação  
(Liberali, 2009c)  

- Questão controversa 
 
 
 
 
 

- Ponto de vista 
 

 
 - Argumentos 
 
 
 
 
 
- Contra-Argumento 
 
 
- Conclusão 

-  uma proposta sobre o 
mundo, que provoque um 
questionamento em 
alguém quanto à sua 
legitimidade 

 
-  posicionamento do 

enunciador  
 
-  desenvolvimento de um 

raciocínio para tentar 
estabelecer uma verdade 
conforme determinado 
ponto de vista 

 
-  oposição aos argumentos 

favoráveis precedentes. 
 
-  representa o que deve ser 

aceito em decorrência da 
questão controversa 

Observar as 
diferentes vozes 
nos discursos 
dos 
participantes  

     Quadro 18: Nível discursivo: elementos que constituem a estrutura da argumentação 
(Liberali, 2009c) 

 

Para analisar a qualidade dos turnos e da argumentação apoio-me nos estudos de 

Pontecorvo (2005: 66). Na produção do conhecimento enquanto processo social conjunto, 

a autora definiu instrumentos de descrição e interpretação do processo argumentativo, para 

compreender a produção de significados compartilhados durante as interações sociais. 

Nessas interações, o discurso se constrói e modifica o conhecimento. Para melhor 

compreensão apresento no quadro abaixo, as modalidades de análise desenvolvidas pela 

autora e adotadas neste trabalho. 

 

Nível Discursivo 

Aspecto 
Central 

Dimensão Características Objetivo Exemplos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desenvol- 
vimento  

- Coerência de 
raciocínio entre 
os interlocutores 

- Avanço e 
progresso da 
análise e 
interpretação do 
objeto do discurso 

- Ingresso de novos 
elementos e novas 
perspectivas 

- Trazer 
elementos 
novos, 
relacionar, 
delimitar, 
contrapor-se 
argumentando, 
compor 
relações de 
nível alto, 
generalizar 

F – Festa de aniversário. A 
gente vai colocar o que 
tem? As coisas? 
R – É 
A – Como se organiza, né? 
F – Convites, o que mais? 
A – Presentes  
ML – Não sei se ganha 
presentes, né? 
R – Se fosse na minha 
época, tava fora. Não tinha 
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 problematizar e 
reestruturar. 

convite, nem presente e 
nem festa. 
A – Eles também com 
certeza não têm, mas 
mensalmente uma sexta ou 
quinta, fazem a festa de 
aniversário do mês. Eles 
têm uma festa. 
(16/3) 

Pertinência - Progressão do 
discurso proposto 
por um dos 
interlocutores no 
tema e discurso 
compartilhado 
pelos outros 

- Permanecer 
inserido no 
tema proposto e 
acrescentar 
novos 
elementos. 

R – Você falou que a gente 
partiu da necessidade e 
fomos em busca da história. 
E – Isso. Fomos em busca 
da solução dessa 
necessidade. 
R – Teve um objetivo. 
Começamos então agora a 
sentir a diferença de uma 
escolha de história 
aleatoriamente e uma 
escolha de história com o 
objetivo final. 
(10/8) 

Não 
desenvol-
vimento  

- Bloqueio do 
raciocínio 
coletivo e inércia 

- Repetir, 
confirmar ou 
referir-se a uma 
experiência 
particular.  

F – Quando a gente 
começar o trabalho com o 
PPP nós vamos ter mais 
acesso ao planejamento da 
creche. 
M – E aí sim. 
F – Por enquanto estamos 
fazendo com base em uma 
história e estamos levando 
M – Tem que ver o 
documento 
A – Elas vão ficar na sala lá 
embaixo 
L – Porque isso já era parte 
de um documento. É o 
planejamento. 
(16/3) 

 
Disposição e 
interação do 
discurso 
(Pontecorvo, 
2005) 

Não 
pertinência  

- Falta de 
progressão do 
discurso quando 
existe desvio do 
tema abordado 

- Desviar o tema 
trabalhado, 
referindo-se a 
outro tema. 

F – Como é que lê? A 
criança deve ver como é 
que se lê. É difícil por que a 
gente quer que eles contem 
a história e que façam essas 
coisas. Então, eles podem 
ter uma visão lá do Agir 
Cidadão desse livro. Por 
exemplo, que eles só 
contem histórias para os 
outros, né? 
P – História carimbada? 
M – É legal aquela parte da 
malcriação , né?  
(16/3) 

      Quadro 19: Nível discursivo: disposição e interação do discurso (Pontecorvo, 2005) 
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As dimensões do desenvolvimento e da pertinência ocorrem quando a discussão 

gera uma produção coletiva, uma vez que o conhecimento vai sendo produzido pela 

tessitura dos argumentos por meio da construção de um pensamento coletivo dos 

participantes. As dimensões do não desenvolvimento e da não pertinência ocorrem quando, 

durante a discussão, o tema é desviado ou se restringe à opinião de uma determinada 

pessoa.  

Nesse sentido, para conhecermos qual é o papel da argumentação na Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006), não basta verificar se ocorre desenvolvimento e pertinência ou 

não. É necessário observar quais são os tipos de argumentos que dão suporte a uma 

premissa que está em discussão. 

Dessa forma, para analisar os sentidos e significados produzidos pelo grupo, 

elenquei os conteúdos temáticos revelados durante os turnos. Os conteúdos temáticos 

(Bakhtin, 1953/2003) revelam os assuntos abordados pelos participantes, suas ideias, 

julgamentos e valores. Para o autor, todas as atividades humanas estão relacionadas à 

utilização da língua. Essas atividades se concretizam “... em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou outra esfera da 

atividade humana (1953/2003: 279)”.  

Os enunciados produzidos refletem as condições particulares e os objetivos de cada 

um dos participantes, revelando seus sentidos, conteúdos, gerados em uma esfera 

discursiva e imersos em suas realidades sócio-culturais. 

Nível Discursivo 

Aspecto Central Dimensão Características Objetivo 

Conteúdo 
Temático 
(Bakhtin, 
1953/2003) 

Informações 
traduzidas pelas 
unidades da língua 

Assuntos abordados 
pelos interlocutores 

Conhecer os temas 
verbalizados pelos 
participantes 

Quadro 20: Nível discursivo: conteúdo temático (Bakhtin, 1953/2003) 

Para compreender como esses sentidos e significados se apresentam, apoio-me nos 

tipos de argumentos organizados por Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996/2005: 214), 

uma vez que, “é levando em conta a sobreposição de argumentos que se conseguirá 

explicar melhor o efeito prático, efetivo da argumentação”. 

Os estudos de Perelman & Olbrechts-Tyteca são vastos no campo da argumentação 

jurídica. Para melhor direcionar os estudos desses autores para o foco desta pesquisa, optei 

pelas categorias que nos remetem a esquemas de ligação durante o discurso e escolhei 
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alguns tipos de argumentos que podem ser aplicados na área educacional. O objetivo não é 

classificar argumentos e sim compreender significados produzidos nas atividades 

pesquisadas. Após recortar os dados para análise, selecionei alguns tipos de argumentos 

mais voltados para o universo escolar das duas categorias e elaborei o quadro abaixo, com 

base em Meaney (2009). 

Nível Discursivo 

Tipos de 
Argumentos 

Descrição Exemplos 

Hierarquia A voz do outro é 
colocada como algo a 
ser seguido, ou não, 
em função de sua 
posição hierárquica 

(F) Ela vai para creche para 
aprender. É como a Ciça falou.  
(10/8/07:2) 

 

 

De Referência 

Fontes Precisam ser 
fidedignas pelo grupo 

(R) Vocês têm que estar pensando 
naquele trecho do vídeo e sempre 
remetendo a nossa prática também, 
tá bom? (9/3/07:54) 

Pragmático Transferência de valor entre 
elementos de cadeia enunciativa 
indo da causa ao efeito e vice-versa 

(R) Olha aí. O que a gente falou 
antes. As ações individuais têm que 
ficar de lado e para isso temos que 
ser como falamos lá: humildes. 
Como eu posso contribuir no 
grupo? (9/3/07:62) 

De Exemplo Menciona um fato ou caso anterior 
para confirmar ou negar a tese 

(E) Onde eu trabalhava o dentista 
do posto ao lado ia fazer uma visita 
mensal para olhar a boca das 
crianças. (10/8/07:30) 

De Comparação  Objetiva apresentar constatações de 
fato. Podem ocorrer por oposição (o 
bom e o mau aluno), por 
ordenamento (é melhor aluno do 
que) e por comparação quantitativa 
(comparação de notas dos alunos) 

(M) Essa dificuldade que vocês 
estão sentindo, o grupo de apoio 
também sentiu. (05/10/06:45) 

De Analogia Traça relações de semelhanças entre 
termos de gêneros diferentes 

(F) Quando a gente está trabalhando 
com o professor especialista a gente 
não vai dar conta do conhecimento 
da área dele, mas a gente tem que 
dar conta de trabalhar com eles a 
importância de estudar. (31/10:43) 

De Causalidade Objetiva, a partir de um 
acontecimento, aumentar ou 
diminuir a crença na existência de 
uma causa que o justificaria ou um 
efeito que dele resultaria. 

(R) Porque para vocês irem lá 
naquele grupo e falar como se 
planeja o agir cidadão, vocês têm 
que vivenciar na prática. 
(10/8/07:220) 

De Autoridade Utiliza atos ou juízos de uma pessoa 
ou de um grupo de pessoas como 
meio de prova a favor de uma tese. 

(R) E aí entra a Tina e a Mônica 
que elas vão falar que não pode ser 
de qualquer jeito não. (14/9:29) 

De Definição Define-se algo a partir de suas 
características observáveis. 

(E) Agir cidadão é a gente trabalhar 
a necessidade da creche e 
ultrapassar o muro da creche para 
atingir a sociedade. (5/10:56) 

  Quadro 21: Nível discursivo: Tipos de Argumentos (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) 
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2.4.3 – Nível Linguístico - Discursivo 

 

Vale lembrar que o objetivo desta pesquisa é compreender como as atividades em 

cadeia do subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis permitem a produção criativa 

do denominado “Agir Cidadão”, ou seja, um agir que concretiza valores defendidos no 

projeto para além dos muros da creche, com base nas atitudes das pessoas participantes, 

que, com autonomia responsável, buscam soluções para problemas que precisam enfrentar. 

Sendo assim, é necessário observar os posicionamentos dos participantes ao afirmarem os 

seus pontos de vista. Esses posicionamentos são constituídos de diversas avaliações como 

julgamentos, juízos de valor, sentimentos, entre outros. 

No nível linguístico-discursivo, esta análise mostra as marcas linguísticas que são 

utilizadas. As escolhas lexicais, tempos verbais, palavras de ligação e pessoas do discurso 

são analisadas. São observados os operadores argumentativos, com o objetivo de observar 

o direcionamento e a articulação das opiniões ou refutações dos participantes das 

atividades. Essa análise é importante uma vez que a utilização de alguns desses operadores 

para apresentar certos argumentos possibilitará – ou não – a produção de conhecimento 

compartilhado pelos participantes. 

Nessa perspectiva, ao elencar os tipos de argumentos que foram utilizados pelos 

interlocutores, são observadas as marcas de intencionalidade que os constituem. Essas 

marcas são assinaladas pelos operadores argumentativos. 

Para Koch (2002), o uso da linguagem é essencialmente argumentativo, ou seja, ao 

falarmos, o discurso que produzimos estabelece um contrato com o interlocutor na 

tentativa de fazer com que o outro compartilhe do nosso ponto de vista. De acordo com a 

autora, a denominação ‘operador argumentativo’ é utilizada para se referir a partículas que 

a gramática da língua portuguesa classifica como conjunções, conectivos, advérbios e, 

também, outras palavras que não se enquadram em nenhuma das dez categorias 

gramaticais (Koch, 1992/2004: 67). 

Os operadores argumentativos indicam a força argumentativa dos enunciados, o 

sentido para o qual apontam e introduzem no enunciado conteúdos semânticos adicionais. 

Para melhor compreensão, elaborei o quadro abaixo relacionando os principais tipos de 

operadores apresentados por Koch (1992/2004: 68) com a função que desempenham: 
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Nível Linguístico - Discursivo 
Aspecto 
Central Marcas linguísticas Objetivo Exemplos 

Mesmo, até, até 
mesmo, inclusive 

Organizam a hierarquia dos 
elementos numa escala, 
assinalando o argumento mais 
forte para uma conclusão 

“Aí dá para explorar, inclusive 
depois vocês podem fazer outras 
atividades e pegar gancho com o 
conceito científico” (9/3:238) 

Ao menos, pelo 
menos, no mínimo 

Introduzem dado argumento 
deixando subentendida a 
presença de uma escala com 
outros argumentos mais fortes 

“Aí nós temos que chegar em um 
consenso de atividade, pelo menos 
o objetivo para depois montarmos 
o nosso planejamento” (9/11: 49) 

Portanto, logo, por 
conseguinte, pois, em 
decorrência, 
consequentemente  

Introduzem uma conclusão 
relativa a argumentos 
apresentados em enunciados 
anteriores 

“E no ano que vem as 
universidades serão obrigadas a 
oferecer cursos de Fundamentos da 
Educação Infantil, portanto todo 
curso de Pedagogia vai ter que 
oferecer esta matéria” (14/9:44) 

Ou, ou então, quer... 
quer, seja... seja 

Introduzem argumentos 
alternativos que conduzem a 
conclusões diferentes ou 
opostas 

“Então não é fazer uma atividade 
social desvinculada da vida real 
das crianças, ou então 
desvinculada dos eixos que a gente 
quer trabalhar” (9/11: 9) 

Mais que, menos que, 
tão...como 

Estabelecem relações entre 
elementos, com vista a uma 
dada conclusão 

“ E eu já sei que contar história é 
importante. Que ela leva isso para 
o dia a dia dela, mais que a criança 
contando a história desde 
pequenininha terá um amanhã 
diferente quando tiver a minha 
idade” (26/11: 12) 

Porque, que, já que, 
pois 

Introduzem uma justificativa 
ou explicação relativa ao 
enunciado anterior 

“Agora vamos nessa questão do 
Agir Cidadão porque é um ponto 
bastante importante” (10/8: 2) 

Mas, porém, contudo, 
todavia, no entanto, 
embora, ainda que, 
posto que, apesar de 

Contrapõem argumentos 
orientados para conclusões 
contrárias 

“De repente os pais conseguiram 
se conscientizar sobre o piolho, 
mas eles vão continuar morando 
nas mesmas condições” (14/9: 224) 

Um pouco, pouco, 
quase, apenas, só, 
somente 

Distribuem-se em escalas 
opostas, isto é, um deles 
funciona numa escala 
orientada para a afirmação 
total e o outro, numa escala 
orientada para a negação total. 

“Tem o dentinho que é muito feliz. 
Ele é alegre, ele obedece a mamãe 
dele e ele é bonzinho. Apenas um 
dentinho é briguento. Ele é 
chatinho, ele não quer comer 
direito” (13/4:463) 

E, também, ainda, a 
par de, nem (= e não), 
tanto...como, não só... 
mas também, além 
disso, além de 

Somam argumentos a favor de 
uma mesma conclusão 

“É entender, também se organizar 
e ainda ser crítico” (14/9:96) 

Aliás Introduz um argumento 
decisivo, resumindo todos os 
demais argumentos 

“Tudo isso já está pronto. Já 
aprendemos a contar histórias. 
Aliás vocês viram várias maneiras 
de contar que as meninas deram 
dicas para vocês.” (10/8: 205)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

operadores 

argumentati-

vos (Koch, 

1992/2004) 

Já, ainda, agora São responsáveis por 
introduzir no enunciado 
conteúdos pressupostos 

“As pessoas espancam, por isso 
que ele quer bater. Agora, na 
sociedade, não é assim que a gente 
se organiza” (14/9: 221) 

   Quadro 22: Nível Linguístico-Discursivo: Tipos de operadores argumentativos (Koch, 1992/2004) 
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 Vou, também, destacar a utilização de alguns modalizadores, com o objetivo de 

traduzir comentários ou avaliações formulados a respeito de elementos dos conteúdos 

temáticos. Tal análise será necessária quando julgar que esses elementos marcam uma 

posição relevante na construção da argumentação. De acordo com Koch (1992/2004), as 

modalizações são apresentadas por meio de verbos modais, advérbios e expressões 

modalizadoras. Podem-se encontrar tempos verbais do modo condicional, auxiliares de 

modo (querer, poder, crer, ser), os advérbios ou locuções adverbiais (certamente, 

provavelmente, talvez) e orações impessoais (é lamentável, admite-se, geralmente). 

 Para facilitar, podemos pensar que a modalidade é a relação que se estabelece entre 

o enunciador e seu enunciado. Neves (2002: 180) assinala que a modalização está, de um 

lado, condicionada por traços lexicais particulares ligados ao falante e, de outro, implica 

que o interlocutor aceite o valor de verdade do enunciado para executá-lo.   

Koch (1992/2004) aponta que, ao utilizar as modalizações, o agente coloca-se no 

campo da indeterminação. O enunciador não impõe a sua opinião, ou finge não impor, 

ficando a cargo de o receptor aceitar ou não os argumentos enunciados. 

Esses elementos linguísticos podem ser analisados individualmente, porém acredito 

que uma análise na totalidade do enunciado possibilitará uma melhor compreensão. 

Com base na teoria dos três mundos habermasianos, Bronckart (1999) classificou as 

modalizações em: 

 

− modalizações deônticas: os conteúdos das regras do mundo social são avaliadas 

pelo enunciador, sendo apresentadas como dever ou obrigação (é obrigatório, 

devemos...); 

− modalizações lógicas: o enunciador avalia o enunciado baseado no mundo objetivo, 

demonstrando sua crença ou descrença relacionada a esse conteúdo (certamente, é 

provável...); 

− modalizações apreciativas: o conteúdo é avaliado pelo enunciador com base no 

mundo subjetivo. (seria bom, felizmente...); 

− modalizações pragmáticas: o enunciador transfere a um outro agente determinadas 

capacidades de ação ou intenções, razões e causas para sua ação. 

 

Apresento, a seguir, um quadro em que relaciono os principais modalizadores, 

apresentados por Bronckart (1999) com suas respectivas características e objetivos: 
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Nível Linguístico - Discursivo 
Aspecto 
Central Dimensão Características Objetivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalizações 
(Bronckart, 
1999) 
 
 
 
 
 
 
Relações 
predicativas 
indiretas 
(modalização) 
 
o verbo 
inserido entre 
o sujeito e o 
predicado 
apresenta 
valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• lógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• deônticas  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• apreciativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• pragmáticas  
 
 

• O enunciador faz uma 
avaliação do enunciado com 
base no conhecimento do 
mundo objetivo, apresentando 
o seu ponto de vista sobre esse 
conteúdo (necessário, possível) 

 
• Tempos verbais do modo 

condicional, auxiliares, 
advérbios, orações impessoais. 

 
 
• O enunciador faz uma 

avaliação do conteúdo com 
base nas regras do mundo 
social. O conteúdo é 
apresentado como uma 
obrigação, um direito (é 
obrigatório). 

 
• Tempos verbais do modo 

condicional, auxiliares, 
advérbios, orações impessoais. 

 
 
 
• O enunciador faz uma 

avaliação do assunto tratado, 
apresentando-o como bom, 
ruim, feliz, infeliz (É 
estranho).  

 
• Verbos auxiliares de modo: 

querer, dever, ser necessário 
e poder 

 
• Advérbios e locuções 

adverbiais: talvez, felizmente. 
 
 
 
• O enunciador dá a um outro 

agente determinadas 
capacidades de ação ou razões 
e causas para a sua ação. 

• Revelar o grau de 
envolvimento do falante 
com o conteúdo abordado. 

 
• Revelar os efeitos de 

sentido produzidos pelos 
enunciados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quadro 23: Nível Linguístico-Discursivo: Modalizações (Bronckart, 1999) 
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Com a abordagem dos mecanismos enunciativos (vozes e modalização) pode-se 

observar a manutenção da coerência pragmática (interativa) de um texto. Assim, por meio 

desses mecanismos, o agente-produtor procura elucidar a significação da ação de 

linguagem do que pronuncia e também o posicionamento daquele de quem deriva essa 

significação, ao mesmo tempo em que expressa as modalizações. Neste estudo, tais 

recursos me auxiliaram na compreensão e interpretação dos sentidos e significados 

construídos ao longo do processo de formação observado. 

Tendo selecionado todos os mecanismos de análise, voltei-me para os dados 

produzidos. Primeiramente organizei-os, de acordo com o contexto de produção, 

estabelecendo os cinco elos que compõem a Cadeia Criativa em análise. Em seguida, por 

meio das escolhas lexicais, selecionei os conteúdos temáticos que serão a base para a 

resposta de cada pergunta de pesquisa e para se compreender os sentidos dos participantes 

da pesquisa, cujos resultados serão comentados tendo por base os referenciais teóricos já 

apresentados.   

Com base em um quadro organizado por Motta (2004) sintetizo, a seguir, a 

configuração desta tese. 
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Procedimentos de 
análise de dados 

Procedimentos de 
geração de dados 

Participantes Fundamentação 
Teórica 

Organização Geral da Pesquisa 

Perguntas de 
Pesquisa 

Macro questão: A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no Subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007

ocorreu de forma criativa? 

 

Que significados 
são produzidos? 

Cidadania 
Cadeia Criativa 
Creches e 
TASHC 
 

 

Pesquisadores 
PUC- AB 
Educadoras do 
GA 
Grupo de 
educadoras locais 
Alunos 

Planejamento 
PUC 
Oficinas GA 
GA com GE 
Aula 
Apresentação no 
1º Simpósio  AC 

Contexto de 
Produção 
Conteúdo 
temático 
Tipos de 
argumentos 
Escolhas lexicais 

Qual é o papel da 
argumentação 
neste processo? 
 

Argumentação 
Cadeia Criativa  
 

Pesquisadores 
PUC- AB 
Educadoras do GA 
Grupo de 
educadoras locais 
Alunos 

Planejamento PUC 
Oficinas GA 
GA com GE 
Aula 
Apresentação no 1º 
Simpósio  AC 

Contexto de 
Produção  
Conteúdo  temático 
Tipos de 
argumentos  
Escolhas lexicais 
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2.5 – Confiabilidade da pesquisa 

 

 Em toda pesquisa, alguns cuidados precisam ser tomados para garantir a 

credibilidade e veracidade do estudo. Assim adotei algumas medidas: 

• Aprovação do Projeto pelo Comitê de Ética da PUC-SP para a realização da 

pesquisa (Anexo 2). Esse órgão da PUC-SP tem por objetivo resguardar os direitos 

e a imagem dos sujeitos de pesquisa. A autorização desse Comitê foi obtida em 26 

de maio de 2008, registrada sob o protocolo nº. 060/2008, anexo no final deste 

trabalho.  

• Utilização de três instrumentos de coleta distintos (gravações em áudio e vídeo das 

reuniões, oficinas, aulas e apresentações no 1º. Simpósio Ação Cidadã), notas de 

campo da pesquisadora e inter-relação entre os dados oriundos desses instrumentos 

na análise. 

• Realização de peer debriefing, que, de acordo com Lincoln & Guba (1985) é 

caracterizado como a revisão por pares de pesquisadores, ou seja, um pesquisador 

conhecedor do tema do estudo, lê, opina e discute a investigação realizada. 

Contribuições dessa natureza concretizaram-se nos seminários de orientação 

durante todo período de doutorado, em que fui questionada pelos colegas do curso 

sobre aspectos da minha pesquisa, principalmente no direcionamento da análise. 

Valiosíssimas contribuições ocorreram também nas orientações individuais durante 

todos os anos do curso. 

• Os dados deste estudo foram apresentados em diversos congressos internacionais, 

nacionais e locais no âmbito da PUC-SP, refletindo em contribuições para 

pesquisadores na área educacional e linguística.  

• Apresentação dos dados para análise com os alunos da disciplina Argumentação e 

Produção de Conhecimento ministrada em 2009. O material serviu de base para que 

os alunos utilizassem as categorias de análise de Perelman & Olbrechts-Tyteca 

(1996/2005) e foram valiosas as contribuições, principalmente para aquilatar os 

traços da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

• Este trabalho foi submetido a três bancas de qualificação com o intuito de 

aprimorar e direcionar melhor a pesquisa. Em todas as bancas, o trabalho foi 

direcionado pela minha orientadora, que contribuiu com valiosos esclarecimentos: 
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 - A primeira banca, realizada em abril de 2008, foi composta pelas professoras 

doutoras Fernanda Coelho Liberali (PUC-SP) e Maria Cecília M. Magalhães (PUC-

SP). Esta banca validou a definição do projeto de pesquisa e o caminho teórico e 

metodológico, apresentando alguns aspectos que necessitavam de aprofundamento.  

- A segunda banca de qualificação, em dezembro de 2009, contou com a 

participação das professoras doutoras Lívia Maria Villela de Mello Motta 

(Faculdade Sumaré) e Valdite Pereira Fuga (Universidade de Mogi das Cruzes). 

Nesta avaliação, foram redefinidas as perguntas de pesquisa e sugerida a 

reorganização da discussão teórica, com foco na ampliação da descrição do 

contexto. Sugeriram, também, a reorganização dos quadros das categorias de 

análise, bem como algumas revisões nas primeiras análises apresentadas. 

- A terceira banca de qualificação, em agosto de 2010, foi composta pela professora 

doutora Wanda Maria Junqueira Aguiar (PUC-SP-Psicologia), professor doutor 

Wellington de Oliveira (FASB) e pela professora doutora Rosemary Hohlenwerger 

Schettini (ULS Idiomas). Nesta banca foi sugerida uma reorganização do capítulo 

teórico e redimensionamento da análise. 

 

Síntese do Capítulo 

 

Neste capítulo abordei como procedi com a investigação, tendo por base a pesquisa 

crítica de cunho colaborativo (Magalhães, 2004, 2009). Apresentei, inicialmente, a 

descrição do contexto da pesquisa e, em seguida, a descrição dos participantes.  

Também informei os procedimentos de geração de dados e os procedimentos para a 

análise do corpus nos três níveis, a saber: contextual, discursivo e linguístico-discursivo. 

Para melhor compreensão dos níveis de análise, apresentei quadros sistematizando e 

organizando a discussão de cada tópico. 

Finalizei com um quadro que sintetiza a configuração da tese e as questões de 

confiabilidade da pesquisa. Com a trajetória da pesquisa delineada, temos subsídios para 

conversar com os dados. Sendo assim, apresentarei no próximo capítulo, a discussão dos 

resultados a partir da análise de excertos do corpus. 
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CAPÍTULO 3  

 

 OS DADOS FALAM COM O PESQUISADOR 

 

O objetivo deste capítulo é discutir os resultados obtidos por meio da análise 

realizada nos seguintes elos da Cadeia Criativa (Liberali, 2006): (elo a) encontros de 

planejamento do grupo de pesquisadores; (elo b) oficinas de formação do Grupo de Apoio; 

(elo c) encontros de formação das educadoras; (elo d) aula da educadora pautada pelos 

princípios discutidos; e (elo e) apresentação no evento 1º. Simpósio Ação Cidadã. 

Conforme apresentado, para responder as perguntas de pesquisa, vou analisar os discursos 

referentes ao trabalho com o conceito de Agir Cidadão, ou seja, os dados foram recortados 

optando por levantar tópicos de discussão que pressupõem o trabalho com o Agir Cidadão. 

Esses dados serão interpretados à luz dos fundamentos teóricos que sustentam esta tese.   

Como já mencionado, a questão macro desta tese é:  

 

 

  

 

 

E para responder a macro questão foram elaboradas duas subperguntas, que vão 

auxiliar a ordenação e a análise dos dados: 

 

 

  

 

 

Para melhor organização e compreensão do movimento da Cadeia Criativa 

(Liberali, 2006), este capítulo está dividido em subseções conforme cada atividade 

analisada.  

Inicialmente, apresentarei os aspectos sociais, históricos e culturais que permeiam a 

atividade. Em seguida será apresentado o tempo-espaço (Bakhtin, 1934-35/ 1975/1998) 

para situar, para o leitor, a produção discursiva analisada. Em seguida, após a análise dos 

– Que significados são produzidos? 

– Qual é o papel da argumentação nesse processo? 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 

ocorreu de forma criativa? 
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excertos de cada atividade, apresento um quadro síntese que possibilitará a compreensão 

do movimento de produção de significados compartilhados em Cadeia Criativa. Esse 

quadro ilustrará a combinação das atividades de cada elo em rede de influências 

intencionais, pois esse é o foco central do conceito de Cadeia Criativa (Liberali, 2006).  

A Cadeia Criativa, neste trabalho, é entendida como o modo de olhar as atividades 

para analisá-las. Como discutido no capítulo de fundamentação teórica, o termo ‘cadeia’ 

pressupõe a união entre diferentes elos, os quais estão interligados pela intencionalidade, 

ou seja, pela capacidade de imaginar e de planejar o futuro (Liberali, 2010). O futuro, em 

todos os projetos desenvolvidos pelo LACE, está relacionado a desencadear perspectivas 

cidadãs de interdependência que possibilitem o questionamento e a transformação da 

cultura escolar e da comunidade.  

 

3.1 – Elo A: Encontros de Planejamento do grupo de pesquisadores  

 

O excerto abaixo foi extraído da transcrição de um encontro de planejamento, 

realizado na PUC-SP, em 16 de março de 2007, das 8h às 14h. Conforme apontado no 

capítulo teórico, a TASHC é a base de interpretação dos dados. Nesse sentido, é importante 

destacar aspectos sociais, históricos e culturais de cada atividade analisada.  

Quanto aos aspectos sociais, pode-se afirmar que  os sujeitos de uma atividade  

estão inseridos em um contexto específico, vivenciando características próprias da 

atividade, bem como formas de agir e pensar que refletem as suas particularidades sociais. 

Essas relações sociais organizam o espaço cultural. A relação constante de produção nesta 

atividade é marcada pelas ações que são estabelecidas no grupo, marcadas principalmente 

pelas relações entre os sujeitos da atividade. 

Neste elo, Fernanda, como coordenadora do Programa Ação Cidadã (PAC), 

representa a hierarquia máxima do grupo; porém, procura trazer a participação da 

Coordenadora Geral do projeto para as creches (Alzira), a Coordenadora do Projeto com 

Grupos de Apoio (Rose) e todos os demais pesquisadores que estavam presentes na 

reunião para compartilhar ideias e valores permeados por uma liderança democrática. 

Alguns integrantes desse grupo já haviam trabalhado juntos no Projeto LEDA, 

desenvolvido em Carapicuíba, mas era a primeira vez que Rose assumia a coordenação de 

um projeto específico. Fernanda Liberali também é, ou foi, orientadora de mestrado e 

doutorado de alguns participantes do grupo. Essa relação possibilita maior flexibilidade na 
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interlocução dos princípios teóricos entre todos os participantes embora a coloque em 

posição hierárquica privilegiada. 

Antes de situar historicamente a atividade planejamento no subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis, é importante resgatar, brevemente, como a atividade de 

planejamento se constituiu ao longo do tempo nos espaços escolares. De acordo com 

Vasconcellos (2002), à luz de Ott (1984), o planejamento teve influências dos momentos 

históricos que a sociedade viveu. No Brasil, por volta da década de 60 do século passado, 

surgiu o planejamento instrucional, relacionado a uma tendência tecnicista de educação, 

que objetivava solucionar os problemas de falta de produtividade, ou seja, um 

planejamento esquematizado em uma sequência lógica de ensino, mas que não 

contemplava aspectos sociais e históricos.  

Com o passar dos tempos, o planejamento foi compreendido como princípio  

prático, sem grande preocupação formal, que procurava atender exclusivamente as 

atividades da aula: desenvolvia um roteiro para as  ações dos professores, mas  continuava 

sendo uma prática isolada do contexto social. Com as mudanças sociais, surgiu o 

planejamento participativo, que valorizou a construção coletiva, a participação e a 

formação da consciência crítica a partir da reflexão sobre a prática transformadora 

(Kemmis, 1987; Kincheloe, 1997). O Grupo LACE adotou este conceito de planejamento, 

entendendo que é um instrumento que precisa envolver o desenvolvimento das ações com 

foco na transformação da realidade de comunidades carentes.  

Para melhor compreender as relações sociais estabelecidas, é importante destacar os 

aspectos históricos dessa atividade: encontro de planejamento. Cada sujeito dessa 

atividade se constituiu ao longo de sua própria história. Essas singularidades formam o 

coletivo dessa atividade. O Grupo LACE, inscrito no CNPq desde 2004, focaliza 

principalmente projetos de formação de educadores e alunos crítico-reflexivos e inclui 

pesquisas de intervenção crítico-colaborativas. O Projeto Aprender Brincando, surgiu em 

2007 (mesmo ano em que eu iniciei esta pesquisa). A partir de 2008, por meio de uma 

parceria, sem financiamento, entre o Grupo e a Secretaria Municipal de Educação foi 

articulada a formação de grupos de educadores (professores, coordenadores e diretores), 

como formadores de seus colegas, para a ação com histórias infantis, como base para o 

trabalho com Atividades Sociais. É importante salientar que todos os projetos 

desenvolvidos pelo LACE preveem encontros de planejamento. Esses encontros, em sua 

maioria, são gravados e armazenados no banco de dados do projeto.  
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Essa atividade está inserida em um determinado tempo-espaço, marcado por 

interesses e necessidades próprios da cultura  estabelecida no grupo. Esse grupo, pautado 

por princípios vygotskianos preocupa-se com a reflexão do sujeito agindo e fazendo 

história no mundo: preocupa-se também em estudar as Atividades da vida como ela é 

(Marx & Engels, 1845-46/2006: 63). A base metodológica de todas as atividades realizadas 

por esse grupo pressupõe o conceito de colaboração como o cerne das ações. Todos os 

projetos desenvolvidos surgem de demandas sociais por melhorias na qualidade de 

formação de comunidades críticas e criativas. Sendo assim, a maioria dos trabalhos são 

realizados em comunidades marginalizadas, buscando transformações nas condições de 

injustiça. 

O encontro aqui analisado foi realizado na PUC-SP, em uma sala do LAEL49, que é 

utilizada, geralmente, para reuniões de Grupos de Pesquisa ou para bancas de qualificação 

dos alunos de pós-graduação do departamento. Estavam presentes a Professora Doutora 

Fernanda Coelho Liberali (Coordenadora do LACE), a Professora Doutora Alzira 

Shimoura (Coordenadora do Projeto Aprender Brincando) e 4 pesquisadoras-formadoras.  

Em regra, esses encontros de planejamento objetivavam a elaboração das ações que 

seriam realizadas nas oficinas de formação do Grupo de Apoio e o estudo e 

aprofundamento do alicerce teórico que sustenta as ações dos pesquisadores. O encontro 

em análise tinha por objetivo escolher a história para a próxima oficina com o Grupo de 

Apoio e elencar as atividades sociais que seriam trabalhadas com foco no Agir Cidadão. 

Todos os participantes compartilhavam do objetivo geral do encontro, mas também 

tinham os seus objetivos específicos conforme o papel social que desempenhavam no 

grupo. A Coordenadora Geral do AB tinha por objetivo planejar as ações do grupo para o 

trabalho com atividades sociais por meio das histórias infantis; a Coordenadora do AB: 

Histórias Infantis, elaborar juntamente com o grupo as ações para a próxima oficina de 

formação com GA. Os quatro pesquisadores-formadores tinham por objetivo elaborar as 

ações do grupo e preparar materiais para a oficina com o GA. A aluna pesquisadora-

formadora objetivava elaborar as ações para a próxima oficina com o Grupo de Apoio e 

gravar a reunião produzindo material para o banco de dados do Grupo de Pesquisa LACE e 

para a utilização nesta tese.  

Para melhor compreensão dos sentidos e significados dos participantes durante a 

dinâmica desse encontro de planejamento, o quadro, a seguir, foi organizado frente aos 

                                                 
49 Programa de Pós Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem – PUC-SP. 
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conteúdos temáticos (Bakhtin, 1953/2003). Para melhor visualização, demarquei os grupos 

de turnos que contemplam conteúdos sobre o Agir Cidadão. 

 

Encontro de Planejamento – Dia 16 de março de 2007 

Turnos Ações discutidas 
1 Abertura 

Apresentação do objetivo: Organização do encontro com as educadoras e escolha de uma 
nova história para trabalhar. 

2  Levantamento de um conflito: as educadoras não sabem contar histórias 
3 -33 Sugestões para a escolha do livro de histórias (temas, critérios e idade) 
34-36 Técnicas de como contar histórias 
37-48 Levantamento do conteúdo científico e atitudes  

Materiais que podem ser utilizados nas tarefas que serão realizadas com o Grupo de Apoio 
49-53 A chegada de uma pesquisadora 
54-149 Levantamento dos temas que serão trabalhados e dos conteúdos científicos 

Discussão sobre atitudes e valores que estão nas histórias 
150-187 Discussão sobre se existem ou não os tópicos elencados pelo grupo de pesquisadores na 

história 
Levantamento da problemática: as educadoras não sabem elencar os conceitos das histórias 
infantis (foco: comunidade) 

188-273 Levantamento dos temas e tarefas desenvolvidas: 
- sobre o tipo de moradia dos alunos que são atendidos nas creches que fazem parte do 
projeto 
- sobre atividades para trabalhar com as variações climáticas. Foco em atividades sociais e 
Agir Cidadão 
- sobre o tema amizade, festa de aniversário 

274-295 Organização dos participantes no dia do encontro, material que as educadoras vão trazer 
Discussão sobre o PPP: no papel tudo é bom, porém na prática é diferente 

296-365 Organização das tarefas para os temas: festa de aniversário e fazer amigos. 
O foco é o trabalho com as professoras e com a situação que eles vivem nas creches 
Livros adequados para as crianças menores (diferentes materiais) 

366-570 Reflexão sobre o último encontro realizado com o grupo de educadoras. 
 Organização: cada dupla fica responsável por elaborar tarefas para um tema. A importância 
da troca de materiais entre todos os pesquisadores. Calendário e modelo de slides para 
confecção do material. Retomada do livro que será trabalhado. 

571-697 Recapitulação dos temas e seus responsáveis. Troca de ideias sobre as tarefas relacionadas 
com os temas. Agir Cidadão : Escovar os dentes 

698-701 Encerramento da reunião: contação de histórias e cada um apresenta as atividades sociais 
como alternativa para o trabalho. 

  Quadro 25: Organização dos turnos: reunião de planejamento – 16 de março de 2007 

 

A creche é um espaço em que educação e cuidado se entrelaçam (Kishimoto, 

2005a). Tivemos a oportunidade de apresentar, neste estudo, uma retrospectiva histórica 

das análises feitas por vários pesquisadores (cf. Machado 2002; Oliveira, 2003; Kishimoto, 

2005a; Faria Filho, 2000) sobre o surgimento e o desenvolvimento das creches. Nessa 

caminhada, pudemos perceber que a creche passou a ser compreendida no contexto 

histórico, político e econômico com a função de proporcionar educação e proteção para as 

crianças. 
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O passo que estamos tentando dar é o de lidar com a creche como um espaço 

constituído de um universo de situações diárias no trabalho com as crianças, mas o ponto 

fundamental é: para que elas precisam do que vamos ensinar? Se partirmos do pressuposto 

de organizar o processo de ensino-aprendizagem por meio da compreensão da necessidade 

de constante redefinição de valores e práticas para a cidadania, precisamos refletir sobre: O 

que isso que estamos ensinando vai transformar a vida das crianças na sociedade? 

Pensando nesses pontos, optei por começar a análise pelos  excertos abaixo, cujo foco está 

na escolha das atividades sociais que iriam ser desenvolvidas. 

A partir da história “Você também sonha em ter um amigo?”, de Erhard Dietl, da 

editora Martins Fontes, o tópico escolhido para o primeiro e o segundo excertos foi o 

Clima, na tentativa de os pesquisadores listarem as atividades sociais que poderiam ser 

trabalhadas com foco no Agir Cidadão. Para mostrar qual foi o movimento de 

compreensão nessa temática, optei por trazer os três excertos abaixo. Os comentários entre 

parênteses referem-se à análise que fiz. Os operadores argumentativos (Koch, 1992/2004) 

estão realçados em cinza e as escolhas lexicais analisadas estão sublinhadas. Para melhor 

visualização, os turnos realçados em amarelo apresentam os tópicos que remetem à 

discussão do Agir Cidadão.  

 

Excerto 1: 

(216) Alzira – Quais são as tarefas que variam com o clima? (questão controversa) Sua 

roupa? 

(217) Mona – Quais são as diferenças? (recolocação da questão controversa)  

(218) Fernanda – Quais são as diferenças climáticas? (recolocação da questão 

controversa) 

(219) Alzira – O que pode ser feito? (expansão da questão controversa) 

(220) Fernanda – (explicação da questão controversa) Variações climáticas (tema), pode 

botar aqui. Porque tem coisas, pensa assim, lembrem-se sempre do que nós estamos 

falando (apoio para explicação). O que a gente está dizendo é que a gente tem que 

pensar na atividade social e o que cada um de nós pode fazer dentro daquela 

situação (ponto de vista para explicar a questão controversa). Se não, a gente entra 

naquele negócio da esperança (argumento de causalidade). É o desejo. Então, o 

desejo que a gente tem é que as crianças aprendam formas de lidar com as variações 

climáticas. Então a gente vai poder pensar em variações climáticas (conclusão). 
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(...) Variações climáticas é uma coisa que eles precisam conhecer para poder lidar 

(ponto de vista em relação à questão controversa). A gente tem que ensinar a lidar 

com isso. Então, não adianta nada eu saber que dá enchentes. Eu tenho que saber o 

que eu faço, como eu prevejo. Se tem bueiros limpos (argumento pragmático). 

Quando a gente monta um currículo a gente tem que pensar nisso: como é que os 

conhecimentos são todos incluídos em uma coisa que eu vou fazer em sala de aula. 

Mas, por exemplo, para fazer um concurso público eu preciso saber o Inglês de 

preencher lacuna. Então, eu vou ensinar o Inglês que preenche lacuna para essa 

finalidade da vida (contra-argumento apoio – explicativo). Tem coisa lá que eu acho 

que não vai usar para porcaria nenhuma, mas serve para ele fazer a prova. É isso 

que a gente tem que pensar. As pessoas precisam desse conhecimento para 

quê?(conclusão com colocação de questão) 

 

As discussões que se desenvolvem nos encontros de planejamento do Grupo LACE 

sempre têm uma preocupação central: a situação de vida dos educadores que participarão 

da formação. Nesse caso, em especial, a creche estava localizada em uma área de 

vulnerabilidade social e de alagamento; logo, as discussões relacionadas com o clima eram 

de interesse para planejar as tarefas. Nesse recorte pode-se observar um discurso em 

desenvolvimento e com pertinência (Pontecorvo, 2005), uma vez que a partir das questões 

apresentadas em (217) “Quais são as diferenças?” e (218) “Quais são as diferenças 

climáticas?” e (220) “Variações climáticas, pode botar ai” existe coerência de raciocínio 

entre os interlocutores e a introdução de novos elementos para deixar mais clara a questão 

inicial (216): “Quais são as tarefas que variam com o clima? Sua roupa?”.  

Esses questionamentos foram importantes para que todos os interlocutores 

confirmassem realmente o assunto e delimitassem melhor o que poderia ser trabalhado, 

uma vez que o clima é um assunto que possibilita o trabalho em diferentes perspectivas. De 

acordo com Pontecorvo (2005), essa sequência interativa é fundamental para a produção 

do significado compartilhado. 

O assunto abordado tinha estreita relação com a condição vivida pela comunidade, 

uma vez que na porta da Entidade Civil existia uma placa alertando sobre alagamentos na 

rua em que a creche estava sediada. 

Neste encontro, os pesquisadores estavam preenchendo uma tabela para planejar a 

oficina. Com base em Pontecorvo (2005), é importante destacar que no turno (220), a 

Coordenadora Geral do projeto esclarece as questões colocadas anteriormente, 
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principalmente a questão (219) “O que pode ser feito?” e constrói  o seu texto por meio de 

uma réplica elaborada . Mas, o início do turno 220 parece ter o intuito de persuadir os 

interlocutores, pois “Variações climáticas, pode botar aqui.” já delimita o tema. Tal 

situação é seguida com um texto na modalidade deôntica, apresentando auxiliares 

relacionados com a ideia de necessidade e dever: “... o que cada um de nós pode fazer 

dentro daquela situação”, ou “Então, a gente vai poder pensar em variações climáticas”. 

Nesse posicionamento, Fernanda assume o papel de coordenadora do LACE e apresenta 

para o grupo a importância de planejar as atividades à luz do Agir Cidadão.  

Pode-se destacar, aqui, uma construção que remete à obrigatoriedade e está 

associada ao verbo auxiliar “ter”, seguido da preposição “de” ou “que”: “a gente tem que 

pensar na atividade social”; “ A gente tem que ensinar a lidar com isso” ; “a gente tem que 

pensar nisso” e “É isso que a gente tem que pensar”. 

Esses indicadores modais apontam para um discurso argumentativo, cujo objetivo 

parece ser o de persuadir os pesquisadores a refletirem sobre a necessidade e a importância 

do que precisa ser ensinado para o grupo de educadoras “Quando a gente monta um 

currículo a gente tem que pensar nisso: como é que os conhecimentos são todos incluídos 

em uma coisa que eu vou fazer em sala de aula”.  Nesse sentido, é importante destacar que 

o desenvolvimento do que se ensina é influenciado por aspectos sociais, culturais e 

históricos e que o processo individual é composto pela interiorização das atividades que 

estão sendo elaboradas no coletivo.  

Fernanda inicia a frase com uma afirmação conclusiva: “Então...”. A utilização do 

então pressupõe uma conclusão sobre o que vinha sendo discutido, mas percebe-se que, na 

verdade, Fernanda busca suporte para o seu ponto de vista em um argumento pragmático 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) com o uso do operador argumentativo ‘então’ 

(Koch, 1992/2004): “Então, não adianta nada eu saber que dá enchentes. Eu tenho que 

saber o que eu faço, como eu prevejo. Se tem bueiros limpos”.  Fernanda lança mão desse 

argumento pois procura apreciar um ato relacionado com as suas consequências. Esse 

recurso argumentativo promove pouco espaço para discussão e expansão do conhecimento, 

pois parece apresentar uma ideia já concluída. Esse significado é formado por um discurso 

autoritário (Bakhtin, 1934-35/1975/1998), uma vez que exigiu dos demais participantes da 

atividade o reconhecimento e a assimilação do que foi verbalizado. O foco era que os 

pesquisadores necessitavam compreender que as crianças precisavam aprender a lidar com 

as enchentes. Não bastava saber se era possível ocorrer uma enchente. Era necessário saber 
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agir, prevenir enchentes, ou seja, agir para modificar o seu entorno social, alcançando um 

melhor nível de vida. 

Com esse argumento, Fernanda se refere, na verdade, a como podemos incluir esses 

conhecimentos necessários para a vida dentro do conhecimento que é ministrado na sala de 

aula. Esse é o viés do Agir Cidadão. Corroborando com Sen (2000), esse é o ponto central 

para que as pessoas desenvolvam responsabilidade em mudar o mundo em que vivem.  

Em sequência, pode-se observar que Fernanda prevê um contra-argumento: “Mas 

por exemplo, para fazer um concurso público eu preciso saber o Inglês de preencher 

lacuna”. Esse contra-argumento é confirmado pelo uso da conjunção adversativa ‘mas’, 

seguida de uma explicação, recurso discursivo marcado pelas palavras  “por exemplo”. 

Para suportar esse argumento, Fernanda lança mão de uma explicação “Tem coisa 

lá que eu acho que não vai usar para porcaria nenhuma, mas serve para ele fazer a 

prova”. Fernanda parece mostrar que não concorda com o Inglês de preencher lacunas em 

concurso. Porém, as pessoas que vão prestar concursos precisam se preparar para 

realizarem a prova. Se a produção de conhecimento precisa estar atrelada com as 

necessidades que temos na vida, nesse caso, é necessário ensinar o inglês com a finalidade 

de preencher as lacunas de uma prova de concurso.  

Fernanda conclui que é fundamental ter clara uma questão – “As pessoas precisam 

desse conhecimento para quê?” – antes de elaborarmos as tarefas na escola.  A finalização 

deste turno é marcada pela conclusão da argumentação, mas ao mesmo tempo é elaborada 

em forma de questionamento: Fernanda oportunizou um espaço para a produção de 

conhecimento com o seu grupo de pesquisadores.  

A Coordenadora utiliza o sintagma nominal “a gente” ao interagir com os 

participantes da reunião. O uso do dêitico inclusivo de pessoa produz um efeito discursivo 

de  aproximar os interlocutores e, com isso, fortalece a colaboração no grupo. Pelas falas 

“... a gente tem que pensar na atividade social”, "a gente vai poder pensar...”, “a gente 

tem que ensinar a lidar com isso”, “ É isso que a gente tem que pensar”, constrói-se uma 

trama discursiva que pressupõe que todos os participantes se engajem no compromisso 

com a transformação da realidade excludente e com a criação de condições de 

concretização de uma sociedade mais justa (Freire, 2001). 

Esse movimento pode ser notado no excerto abaixo, que é um recorte da 

continuação do excerto anterior e marca como foi produzido o conhecimento do grupo de 
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pesquisadores a partir do questionamento feito pela Fernanda: “As pessoas precisam desse 

conhecimento para quê?” 

 

Excerto 2: 

(221) Mona – Então... 

(222) Alzira – Espere só um pouquinho, Mona. Isso da variação climática tem tudo a ver 

(ponto de vista)  porque ali é uma área que dá enchentes (argumento de explicação). 

Não só ali na creche, mas para frente também dá enchente brava. (argumento de 

comparação) Então é assim, quando dá enchente lá? De janeiro a março. É nessa 

hora que as pessoas de lá sofrem. Caiu uma tempestade, todo mundo já pensa assim: 

O que fazer? (conclusão)  

(223) Mona – Complementando o que você falou, o que acontece ali? (pergunta para 

explicação, para apresentação de uma posição) Por que tem muitas enchentes? 

(questionamento) Tem lixo nas ruas que entopem os esgotos (ponto de vista). 

(224) Alzira – Porque tem o Rio Aricanduva ali, né? (argumento de causalidade) 

(225) Mona – É. 

(226) Alzira – Mas a cabeceira do Rio é em Mogi. (contra-argumento) Então chove em 

Mogi e não chove ali. Não enche a rua. Quando a comporta vai estourar, eles abrem 

e vem pelo bueiro. Dia ensolarado já encheu na frente do centro por causa da 

cabeceira em Mogi (argumento de exemplo).  

(227) Fernanda – Então, lidando com as variações climáticas sou eu e a Alzira. A gente 

vai trabalhar os tipos de clima, os cuidados que a gente deve ter e como nós 

podemos aproveitar o que vem da previsão climática. Nós vamos ter que trabalhar 

as estações do ano. O que tem de legal e o que tem de perigoso em cada estação, né 

Alzira?  

 

A questão controversa “As pessoas precisam desse conhecimento para quê?” 

apresentada por Fernanda, é o ponto chave para a discussão de tópicos que remetam ao 

Agir Cidadão. As pessoas precisam conhecer a importância da responsabilidade de cada 

um na produção de um universo de possibilidades melhores para toda a comunidade 

(Liberali, 2009c). 

Nesse prisma, os pesquisadores necessitavam ter claro que, ao desenvolverem as 

oficinas com o Grupo de Apoio, era necessário destacar que as educadoras precisavam 

ensinar para além da sociedade do conhecimento (Fullan & Hargreaves, 2000). É 

necessário existir uma intencionalidade para que as educadoras ministrem aulas em que 
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não seja desenvolvido somente o capital intelectual dos alunos, mas primordialmente o 

capital social (Sen, 2000), ou seja, em que se desenvolva a capacidade nos alunos de 

estabelecer redes, conhecer como transformar a realidade em que vivem, utilizando os 

recursos da sociedade e da comunidade em que moram. 

É importante salientar, nesse excerto, que os enunciados não existem isolados. 

Parece ser o início de uma conexão entre ideias adequadas e inadequadas (Spinoza 

1677/2002), entre sentidos e significados (Vygotsky, 1934/1993). Isso pode ser notado em 

(222), quando Alzira, diz “... isso da variação climática, tem tudo a ver...” e em (223), 

quando Mona diz, “Complementando o que você falou...” Esse movimento é importante na 

produção de conhecimento, pois se participarmos das reuniões observando os problemas 

levantados somente do nosso ponto de vista, não conseguiremos produzir  ideias 

compartilhadas (Kofman, 2002). Pode-se perceber que as falas estão interligadas e esse 

ponto é fundamental para observarmos a produção de significados.  

A linguagem faz a ligação entre as pessoas, entre os significados (Vygotsky, 

1934/1993). Nesse sentido é importante valorizar o processo dialógico, uma vez que as 

diferentes perspectivas dos discursos dos participantes de uma atividade estão enraizadas 

em diferentes comunidades (Engeström, 1999a). 

Pode-se notar esse processo dialógico, partindo da proposição (224) “variação 

climática tem tudo a ver”, em que Alzira argumenta por meio de um exemplo (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca 1996/2005) “porque ali é uma área que dá enchentes”, utilizando o 

operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004).  A pesquisadora Alzira procura 

manter a consistência de seu raciocínio, utilizando um argumento de comparação 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca 1996/2005): “Não só ali na creche, mas para frente 

também dá enchente brava”. Assim, procura fortalecer a sua proposição inicial. Essa 

sustentação foi possível, uma vez que Alzira conhece bem o local onde fica situada a 

creche, pois participa de atividades oferecidas pela Entidade Civil em alguns dias da 

semana. 

Alzira conclui a sua argumentação com o seguinte recorte do seu turno: “Caiu uma 

tempestade, todo mundo já pensa assim: O que fazer?” . Dessa forma, Alzira mostra que o 

tema em questão é importante para a comunidade, uma vez que todos se preocupam com a 

atitude que precisam ter ao cair a chuva. É interessante retomar o turno (220) do primeiro 

excerto que trouxe, aqui, neste capítulo. Quando Fernanda afirma “Então, não adianta 

nada eu saber que dá enchentes. Eu tenho que saber o que eu faço, como eu prevejo”, fica 
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bem claro que não adianta só saber o que fazer depois que deu a enchente. Nesse 

movimento, pode-se observar a interligação dos sentidos dos participantes na formação de 

significados partilhados. 

A livre condição de agir é parte do desenvolvimento do ser humano (Sen, 2000) e 

também contribui para fortalecer a comunidade da qual fazemos parte. Então, saber 

prevenir enchentes ou qual atitude precisamos ter em uma enchente é desenvolver base 

para atitudes cidadãs. A cidadania aqui é, pois, entendida como um processo construtivo 

que se organiza pela necessidade da comunidade e resulta em ações (Liberali, 2008b).  

O enunciado (225) apresenta um provável desenvolvimento do discurso 

(Pontecorvo, 2005). Mona afirma “Complementando o que você fala, o que acontece ali? 

Por que tem muitas enchentes? Tem lixo nas ruas que entopem os esgotos?” . Esses 

questionamentos são introduzidos para destacar a importância de se verificarem as causas 

das enchentes no bairro. O turno é iniciado por “complementando”, que pressupõe aceitar o 

conteúdo do turno anterior e acrescentar argumento para o mesmo ponto de vista. Esse 

posicionamento de Mona soma sustentação a favor da mesma conclusão a que Alzira vinha 

chegando. Os significados apresentados por Alzira e Mona são formados por um discurso 

internamente persuasivo (Bakhtin, 1934-35/1975/1998), marcado por palavras que se 

relacionam e que se interligam ao discurso do outro e, assim, criam possibilidades de 

produzir novos conhecimentos. 

O turno (224) possibilita que Alzira se posicione utilizando um argumento de 

causalidade (Perelman &  Olbrechts-Tyteca, 1996/2005), com o objetivo de clarear as 

possíveis causas de enchentes na região: (224) “Porque tem o Rio Aricanduva” e introduza 

um contra-argumento em (226) “mas a cabeceira do Rio é em Mogi”, refutado 

imediatamente  por exemplos: “Então chove em Mogi e não chove ali. Não enche a rua. 

Quando a comporta vai estourar, eles abrem e vem pelo bueiro. Dia ensolarado já encheu 

na frente do centro por causa da cabeceira em Mogi”. Alzira traz argumentos da vida que 

se vive (Marx & Engels, 1845-46/2006) para analisar o espaço-tempo, os valores e as 

necessidades da cultura da comunidade na qual a atividade está inserida. 

Percebe-se que o discurso, nesse excerto, apresenta a dimensão de pertinência 

(Pontecorvo, 2005), uma vez que por meio dos turnos (225), de Mona, e (226), de Alzira, 

os argumentos e contra-argumentos com exemplos justificam a relevância da escolha do 

tema e das atividades sociais. A linguagem aqui é um instrumento-chave para a 

organização do pensamento e, por meio dela, ocorre a ligação até o objeto idealizado 
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(Davidov, 1990), ou seja, elaboraram-se atividades sociais para serem aplicadas no 

encontro com o Grupo de Educadoras. 

Com o objetivo de deixar claro qual pesquisador ficou responsável por cada tema, 

Fernanda conclui em (227) e afirma que “Então, lidando com as variações climáticas sou 

eu e a Alzira”. E já propõe quais são os tópicos a serem trabalhados: “A gente vai 

trabalhar, os tipos de clima” e “Nós vamos trabalhar as estações do ano”, enfatizando o 

que precisa ser trabalhado ao se elaborarem as atividade sociais “os cuidados que a gente 

deve ter e como nós podemos aproveitar o que vem da previsão climática” e “O que tem de 

legal e o que tem de perigoso em cada estação, né Alzira?”  

Em termos spinozanos, é interessante destacar que cada pessoa compõe a 

substância e ao enunciarmos os nossos pensamentos sobre um assunto em determinada 

atividade, aumentamos o nosso conatus (Spinoza, 1677/2002), o nosso desejo de existência 

e de criação. Isso acontece quando os nossos sentidos entram em contato com diferentes 

sentidos dos outros participantes. Ao refletirmos sobre os diversos pontos de vista, 

entramos em conflito e reorganizamos os nossos pensamentos. São as singularidades 

dentro de uma mesma totalidade. Ao ocorrer o planejamento das atividades, pode-se 

observar que o processo de apropriação foi mediatizado pelas relações entre os 

participantes, ou seja, foi um processo em que cada participante se apropriou do produto da 

história humana (Leontiev, 1978). 

Conforme já apresentado, todo projeto desenvolvido no LACE se organiza como 

uma rede de atividades de formação crítica de agentes, que trabalham juntamente com os 

pesquisadores nas comunidades ao redor das escolas. Nos dois excertos acima 

apresentados, consegue-se verificar a importância do engajamento do grupo (Guerra, 2006) 

e do compartilhamento de significados para a organização do planejamento da atividade a 

ser realizada na creche.  

O tema analisado nos excertos acima foi o ‘Clima’. Com certeza, a discussão sobre 

esse tema apresenta relevância para o contexto das crianças e parece possibilitar uma boa 

discussão relacionada com o Agir Cidadão. No entanto, uma das questões que ficou muito 

forte para o desenvolvimento do projeto, foi a de que a creche precisa articular o cuidar e o 

educar, conforme já discutido no aporte teórico deste trabalho. É necessário propiciar, na 

creche, ações que promovam condições para a criança agir e apropriar-se de significações 

presentes em seu meio social, constituindo-se assim, como sujeito histórico. 
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Ao interagir com o meio social, as crianças vão se constituindo como sujeitos com 

formas de agir, sentir e pensar culturalmente determinadas, mas apropriadas de modo único 

e inovador. Para melhor ilustrar a discussão do planejamento sobre tópicos que remetem ao 

Agir Cidadão, apresento um excerto que enfoca a questão da ‘Higiene Bucal’. 

No recorte abaixo, o grupo de pesquisadores-formadores discutem o planejamento 

de uma atividade para o Grupo de Apoio. A intenção era elencar as atividades que 

poderiam ser desenvolvidas a partir da história, pressupondo o Agir Cidadão. 

 

Excerto 3: 

(580) Mona – Eu entendi. Comunidade: rua, bairro, cortiço, essas coisas. 

(581) Fe – É. Então, isso é um tema. Cuidando do corpo (Tema). Cuidando do corpo vai 

explorar especificamente nesse momento a higiene bucal (apoio com 

exemplificação) porque não dá para explorar demais, se não vai confundir as 

crianças (argumento de causalidade). O dentista (tema). Então vai trabalhar: dente, 

boca. 

(582) Alzira – Quem é responsável? 

(583) Fe – A Rose, a Mona e a Mônica Guerra 

(584) Rose – A Elvira está de step. 

(585) Fe – A questão da higiene e da preservação (tema) 

(586) Lívia – Higiene Bucal. Olha que lindo! 

(587) Fe – Então é importante a gente lembrar bem (ponto de vista). Trabalhar boca, 

dente, gengiva, escovar a língua (apoio em forma de exemplos). Assim, eles 

aprendem o que tem nessa parte (conclusão). 

(588) Mona – Por que a língua é importante? 

(589) Fe – Aí, divertindo-se é a Mônica Lemos... 

(590) Alzira – Dente de leite (Subtema) 

(591) Fe – Dente de leite (Subtema). O dente cai, escovar o dente, a importância do 

escovar (apoio em forma de exemplos). É muito importante ensinar (tese), pois 

existem algumas técnicas de escovação (argumento de exemplo). Aliás, vocês 

precisam procurar como é que escova os dentes (argumento de causalidade). De 

cima para baixo? (pergunta para exemplificar) 

(592) Vivi – Também é importante trabalhar como prevenir a cárie. (argumento de 

comparação) 

(593) Rose – E como passar o fio dental. (argumento de exemplo) 
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(594) Fe – Tem que trabalhar com as crianças como é que faz (conclusão). Bom, 

‘Divertindo-se’ é a Mônica Lemos: ‘Música’. 

 

No debate, os participantes apresentam os sentidos sobre o tema Higiene Bucal. 

Eles fazem isso citando assuntos que poderiam ser abordados no trabalho com o Grupo de 

Apoio, que por sua vez realizará o trabalho com o Grupo de Educadoras e cada educadora 

realizará o trabalho em sua sala de aula; completando esse movimento, as crianças 

realizarão uma atividade envolvendo os pais. Essa intencionalidade é o que movimenta a 

produção de conhecimento na Cadeia Criativa (Liberali, 2006).  

O processo de aprendizagem ocorre quando os diferentes sentidos sobre o que tem 

que ser trabalhado em Higiene Bucal são postos em discussão na atividade do 

planejamento que realizam. Conforme cada participante verbaliza um  item que precisa 

compor o planejamento do trabalho com ‘higiene bucal’, possibilita que todos aprendam 

sob diferentes perspectivas. Esse contexto de colaboração propicia uma zona de 

desenvolvimento proximal mútua. Assim, todos os que participam desta atividade 

aumentam o seu repertório de expressão cognitiva (John-Steiner, 2000), expandindo os 

tópicos que podem ser desenvolvidos com o tema. 

No turno (580), Mona afirma que entendeu o sentido de Comunidade, apresentando 

os subtemas (rua, bairro, cortiço) que poderiam ser desenvolvidos com o GA. Fernanda, 

no turno (581), acolhe a afirmação de Mona: “É. Então ....”, mas retoma o tema em foco no 

planejamento: ‘Cuidando do corpo’. Como ‘Cuidando do corpo’ é um grande tema que 

pressupõe vários subtemas, Fernanda já acrescenta que “Cuidando do corpo vai explorar 

especificamente nesse momento a higiene bucal”. 

 Esse apoio para a tese apresentada por Fernanda vem explicar, por meio de uma 

modalização lógica (especificamente), o subtema que precisaria ser trabalhado naquele 

momento, ou seja, no planejamento. A justificativa do que Fernanda quer desenvolver é 

apresentado por um argumento de causalidade – “porque não dá para explorar demais, se 

não vai confundir as crianças” –, marcado pelo operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 

1992/2004), que justifica e explica a escolha por higiene bucal. Após dar um exemplo 

(dentista), Fernanda parece concluir o que precisava ser trabalhado “Então vai trabalhar: 

dente, boca”; é o uso de ‘então’ que anuncia uma conclusão sobre o que estava sendo dito. 

 De (582) a (584), as pesquisadoras nomeiam alguns responsáveis pela organização 

das tarefas; em (585), Fernanda faz uma questão para determinar o tema que seria 
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desenvolvido: “A questão da higiene e da preservação” e, em (586), Lívia retoma a 

terminologia ‘higiene bucal’ já apresentada no turno (581).   

Em (587), Fernanda inicia sua fala com uma afirmação conclusiva “Então é 

importante a gente lembrar bem”. Esta frase, marcada pelo uso do ‘então’, parece concluir, 

mas também implica em chamar o grupo para a discussão. Com esse movimento, Fernanda 

recupera o tema central e o planejamento. Quando Fernanda usa ‘a gente’, ela demonstra a 

necessidade e importância de todos assumirem responsabilidades sobre o que estava sendo 

discutido. Seu ponto de vista é apoiado por exemplos: “trabalhar boca, dente, gengiva, 

escovar a língua” e conclui o seu turno mostrando a intencionalidade da atividade 

planejada “Assim, eles aprendem o que tem nessa parte”. Fernanda afirma que são esses 

exemplos que precisam ser aprendidos por eles, ou seja, pelo GA, GE, alunos e 

comunidade. Com essa conclusão, Fernanda, como Coordenadora Geral do Projeto, 

apresenta mais alguns exemplos do que pode ser trabalhado. 

Em se tratando de um grupo de linguistas aplicados, temos a responsabilidade de 

refletir sobre a educação de educadores, utilizando a linguagem para formar seres 

transformativos (Rajagopalan, 2003), com possibilidades de dialogar e organizar contextos 

e práticas criativas. Nesse movimento, ao planejar, assumimos uma atitude ativa diante do 

mundo que nos rodeia e temos a capacidade de imaginar o produto de nossa ação (Marx & 

Engels, 1845-46/2006) e as ações e operações que necessitamos fazer para alcançarmos o 

que almejamos. 

A atividade humana liga-se às ações e operações que precisamos realizar para 

transformar um objeto, tendo um ideal construído a partir de um ponto de partida (Liberali, 

2010). Dessa maneira, o planejar possibilita um desenvolvimento da liberdade humana 

(Sen, 2000), ou seja, possibilita a capacidade de imaginar e de projetar-se no futuro.   

Fernanda em (587) parece controlar o tópico da discussão, chamando atenção sobre 

os itens que necessitavam ser abordados. Muitas vezes, é importante apresentarmos 

algumas ideias, como pontos de partida, para que os participantes de uma atividade possam 

compartilhar o que estão pensando e assim engajarem-se na atividade. A base da criação é 

a capacidade de fazer uma combinação de elementos já conhecidos de forma diferenciada 

(Vygotsky, 1930/1999). 

A atividade criativa está ligada com a capacidade do ser humano em se transformar 

e conservar traços dessa transformação, ou seja, a plasticidade humana (Vygotsky, 

1930/1999). É essa característica que possibilita ao ser humano criar algo novo por meio 
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da vivência de novas situações e de novas necessidades, produzindo assim, novos 

produtos. Esses novos produtos, por sua vez, criam novas necessidades, para as quais os 

seres humanos devem buscar novas soluções. É um criar e buscar contínuo na interface da 

vida humana. Os sentidos (Vygotsky, 1934/1993) dos participantes de uma atividade são 

fundamentais para compor o processo de criação do grupo. 

Os sentidos do que poderia ser trabalhado em higiene bucal são apresentados nos 

turnos: (588), por Mona: “Por que a língua é importante?” e (590), por Alzira: “Dente de 

leite”. Fernanda, no turno (591), expande a importância do subtema ‘dente de leite’ 

apresentado por Alzira. Quando Fernanda diz “O dente cai, escovar o dente, a importância 

do escovar”, utiliza-se de exemplos para sustentar o subtema escolhido e apresenta a sua 

tese – “É muito importante ensinar” –, argumentando em forma de exemplo “pois existem 

algumas técnicas de escovação”. Nesse momento, pode-se verificar que todos do grupo 

argumentam, apresentando os seus pontos de vista. Esse movimento possibilita verificar a 

passagem de um sentido apresentado para um significado que passa a ser compartilhado. 

 Ao utilizar o organizador ‘pois’, Fernanda introduz uma explicação: uma vez que 

existem técnicas de escovação, então, a criança não pode escovar os dentes de qualquer 

jeito, é necessário que o planejamento elaborado contemple as técnicas de escovação. E 

complementa “Aliás, vocês precisam procurar como é que escova os dentes.” Ao utilizar 

“vocês precisam”, Fernanda demonstra para a equipe de pesquisadores responsáveis por 

esse tema, a necessidade de buscar conhecimentos científicos (técnicas de escovação) que 

são prioritários para o desenvolvimento da atividade planejada para o GA, sugerindo certa 

obrigação ou grande necessidade de engajamento dos pesquisadores. Essa sugestão é 

marcada pelo operador argumentativo ‘aliás’  (Koch, 1992/2004), que introduz um novo 

argumento, ou seja, para ensinar as técnicas de escovação, os pesquisadores precisam 

conhecer essas técnicas.   

Esse argumento pode ser denominado de causalidade (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1996/2005), uma vez que objetiva, a partir de um acontecimento (ensinar as 

técnicas de escovação para o GA), aumentar a crença sobre a causa (é preciso procurar 

essas técnicas), ou seja, se os pesquisadores não procurarem as técnicas de escovação, não 

conhecerem essas técnicas, eles não apresentarão um embasamento científico para 

desenvolver a atividade planejada. Fernanda apresenta para o grupo de formadores uma 

questão para exemplificação de uma possível técnica de escovação: “De cima para 

baixo?”. 
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A partir daí percebe-se um desenvolvimento na disposição e na interação do 

discurso (Pontecorvo, 2005), uma vez que existe coerência de raciocínio e ingresso de 

novos elementos e novas perspectivas dos subtemas que precisavam ser trabalhados. Pode-

se observar isso no turno da pesquisadora Vivi (592) “Também é importante trabalhar 

como prevenir a cárie”, quando o operador argumentativo ‘também’ (Koch, 1992/2004) 

soma mais um argumento a favor da tese “É muito importante ensinar”. A pesquisadora, 

em (592), expande a importância das técnicas de escovação já pensando no objetivo final, 

ou seja, prevenir a cárie. Esse movimento reflete o turno (585), no qual Fernanda falara em 

preservação. Esse movimento argumentativo é essencial para a produção de compreensões 

criativamente inovadoras (Liberali, 2009a). É o movimento do discurso internamente 

persuasivo (Bakhtin, 1953/2003), refletindo transformações circundadas por várias vozes 

ou sentidos pessoais (Vygotsky, 1926/2004). 

Pode-se notar que Rose, no turno (593), apresenta um argumento de exemplo “E 

como passar o fio dental”.  O operador argumentativo ‘e’ (Koch, 1992/2004) soma mais 

um argumento (em forma de exemplo) sobre o que inclui ensinar as técnicas de escovação. 

Fernanda conclui “Tem que trabalhar com as crianças como é que faz”, já demonstrando o 

movimento da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). Ao se referir ao trabalho com as crianças, 

Fernanda apresenta novamente a intencionalidade de que o planejamento elaborado para o 

trabalho com o GA, seja executado com o Grupo de Educadoras e chegue até as salas de 

aula. Esse movimento reflete os estudos de Marx & Engels (1845-46/2006), em que 

afirmam que o homem, ao iniciar uma atividade, consegue projetá-la. Planeja suas ações, 

mas já tem idealizado o seu produto final. A oficina planejada naquele momento destina-se 

ao GA, porém Fernanda já demonstra o objetivo final, ou seja, ensinar as crianças. 

Após essa conclusão, Fernanda continua o planejamento apresentando outro tema 

escolhido e a pesquisadora responsável conforme a história “Você também sonha em ter 

um amigo?” “Bom, ‘Divertindo-se’ é a Mônica Lemos: ‘Música’”.  

Após essa reunião de planejamento, o grupo das pesquisadoras responsável pelo 

tema ‘Higiene Bucal’ sistematizou os tópicos que foram planejados para a atividade que 

seria realizada com o Grupo de Apoio. Para melhor compreensão apresento um quadro 

síntese.  
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ATIVIDADE – DENTISTA 
Material Utilizado: Dentes, escova dental, fio dental e creme dental 
Fantoches de dentes sadios e dentes com cáries 
Bichinhos da cárie 

Ligado ao Dentista Entendendo o 
dentista 

Visitando o 
dentista 

Tarefa 

- Quem já foi ao 
dentista? 

- Quem nunca foi ao 
dentista? 

- Por que vamos ao 
dentista? 

- O que tem no 
dentista? 

- O que se faz no 
dentista? 

- Tem algum dentista 
perto da sua casa? 

- Levar material de 
dentista e peças e 
perguntas sobre 
cada uma delas. 

- Mostrar um dente 
sadio e um com 
cárie 

- Perguntar a 
diferença e por que 
da diferença 

- Discutir 
procedimentos para 
evitar a cárie 

- Usando a 
escova dental, o 
creme dental e o 
fio dental 

- Mostrar como 
se usa cada um 
deles e para que 
serve 

- Criar uma estória 
utilizando os materiais 
levados. 

               Quadro 26: Sistematização do planejamento de trabalho com o Grupo de Apoio 

 

A análise deste planejamento contou com três excertos. Para observar o movimento 

da Cadeia Criativa nas demais atividades apresentadas nesta tese, optei por delimitar o 

tema relacionado com o Agir Cidadão.  

Para finalizar a análise dos excertos dessa reunião de planejamento da PUC, é 

necessário responder as perguntas de pesquisa.  

 

 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 
subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu 
de forma criativa? 
 

– Que significados são produzidos? 
– Qual é o papel da argumentação neste processo? 

 

 

Analisando os recortes mencionados acima, posso concluir que a produção de 

conhecimento no subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu de 

forma criativa. Porém, esse processo somente se iniciou após o questionamento 

apresentado por Fernanda: “As pessoas precisam desse conhecimento para quê?”.   
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Essa pergunta trouxe uma reflexão para o grupo de pesquisadores, uma vez que  é 

primordial a compreensão da necessidade dos participantes de uma atividade. A atividade 

concreta dos seres humanos precisa satisfazer uma necessidade específica. É essa 

necessidade que orienta o objeto da atividade. Ao compreendermos as necessidades dos 

sujeitos de uma atividade e ao buscarmos planejar objetos para satisfazer essas 

necessidades damos direção à atividade e passa a existir o motivo (Leontiev, 1977).  

Pode-se relacionar o conceito de motivo ao desejo, uma vez que é o desejo que 

move as ações dos participantes de uma atividade, pois permite que esses participantes 

criem objetos materiais ou ideais presentes na percepção ou, exclusivamente, na 

imaginação ou pensamento (Liberali, 2010). 

No planejamento, o questionamento feito por Fernanda (220) possibilitou que os 

diferentes sentidos dos pesquisadores fossem compartilhados por meio de argumentos 

(223, 224 e 225), que utilizavam para justificar e exemplificar que o tema era uma 

necessidade da creche. Desse ponto de vista, a reflexão sobre a necessidade e o enfoque do 

trabalho são marcados pelos diferentes sentidos dos pesquisadores: Alzira (222) “Caiu uma 

tempestade, todo mundo já pensa assim: O que fazer?”;   e Mona (223)  “Por que tem 

muitas enchentes? Tem lixo nas ruas que entopem os esgotos?”.  

Essa diferença entre os sentidos dos pesquisadores é importante, pois esclarece a 

produção de significados compartilhados como um processo que implica em que os 

participantes que habitam mundos intencionais (constituídos) diferentes relacionem os seus 

saberes e constituam um novo significado para o que estavam discutindo. Por trás de uma 

atividade, sempre existe uma necessidade preenchida pelo objeto das ações articuladas 

pelos participantes e essa satisfação das necessidades somente acontece quando existe o 

compartilhamento do produto pela atividade coletiva, alcançada pelas relações sociais e 

ações particulares que envolvem os participantes (Liberali, 2010). 

Para que o planejamento seja responsável por processos de transformações sociais 

mais amplas e também por movimentar a produção compartilhada de conhecimentos na 

Cadeia Criativa (Liberali, 2006), é preciso pensar na relação dos objetos-desejos que 

preenchem a realidade social do grupo de educadoras e dos pais. O produto deste 

planejamento precisa ser algo compartilhado no grupo, sobre o qual os sujeitos têm 

consciência e intencionalidade (Liberali, 2010). 

Vale aqui lembrar os dizeres de Marx & Engels (1845-46/2006: 32) sobre abelhas e 

arquitetos: “uma abelha constrói um casulo que poderia envergonhar todos os arquitetos, 
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porém o pior arquiteto difere da mais hábil abelha desde o princípio”. O que diferencia o 

humano (arquiteto) é que, antes de construir uma casa, ele já tem em sua mente o 

resultado. Ele consegue mudar a forma dada a ele pela natureza, dentro dos limites 

impostos pela própria natureza e também define os meios e o caráter da atividade ao qual 

ele necessita subordinar sua vontade. 

É essa intencionalidade que permeia o planejamento. A necessidade vital dos 

humanos é criar, porque transformando o mundo, transformam-se a si mesmos (Sánchez 

Vázquez, 2007). Em um enquadre vygotskiano, ao elaborar um planejamento que 

possibilita a compreensão de nossas ações, podemos perceber que o próprio contexto é 

socialmente construído por um trabalho colaborativo de todos os participantes.  

Nesse prisma, por meio da construção de um planejamento colaborativo, o ser 

humano se constituí sócio-historicamente à medida que interage com os outros, por meio 

da multiplicidade e dos conflitos entre as várias práticas discursivas (Guerra, 2006). Nesse 

movimento, nessa interação durante o planejamento analisado, o processo argumentativo 

possibilitou, para e pelos participantes, um espaço de produção de conhecimento. 

A argumentação ocupou papel fundamental para se eleger a necessidade que seria o 

ponto essencial do trabalho na creche. Para Freire (1996/2003), só podemos transformar a 

realidade se tomarmos consciência dessa realidade e da nossa própria capacidade para 

transformar. Retomando o turno (227), após a confirmação do tema ‘Variações 

Climáticas’, Fernanda apresenta a conclusão do processo argumentativo e já determina 

quais são os tópicos para a construção das atividades sociais: “A gente vai trabalhar os 

tipos de clima, os cuidados que a gente deve ter e como nós podemos aproveitar o que vem 

da previsão climática. Nós vamos ter que trabalhar as estações do ano. O que tem de legal 

e o que tem de perigoso em cada estação, né Alzira?”. Nesse momento, a organização do 

trabalho parece ser determinada por Fernanda; porém, é precioso observar o movimento 

que Fernanda faz ao concluir e elencar os tópicos a serem trabalhados, pois tece a sua 

argumentação utilizando-se dos pontos apresentados pelos turnos anteriores dos 

participantes. Esses traços podem ser observados ao se compararem os turnos (222) “O que 

fazer?” e (223) “Tem lixo que entope os esgotos?” com o (226) “... os cuidados que a gente 

deve ter...” Esse movimento é importante para aumentar o conatus (Spinoza, 1677/2002) 

de todos os participantes do grupo. Dessa forma, todos podem se sentir valorizados ao 

observarem que os seus pontos de vista foram aproveitados. Correlacionando com Sen 

(2000), esse movimento feito pela Fernanda com o Grupo, procura considerar o 
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desenvolvimento de todos como liberdade e, de acordo com Mosca (2004), só existe 

argumentação onde houver liberdade. Mesmo não nomeando o conceito de Agir Cidadão 

para o grupo, pode-se inferir que Fernanda tinha claro que o Agir Cidadão seria como agir 

no seu contexto social frente às variações climáticas. 

O quadro a seguir tem por objetivo sistematizar os sentidos dos interlocutores 

relacionados com os tópicos que remetem à discussão do Agir Cidadão. Esse quadro será 

apresentado no final da análise de cada elo da Cadeia Criativa (Liberali, 2006) com o 

intuito de mostrar se houve ou não traços compartilhados na produção de conhecimento 

quanto aos tópicos relacionados com o Agir Cidadão. 

 

 

 

QUADRO SÍNTESE 

 
Planejamento PUC PUC com GA 

GA 
com 
GE 

Aula 
Apresentação 
no Simpósio 
Ação Cidadã 

Agir 

Cidadão 

(220) Fe – Não adianta eu 
saber que dá enchentes. Eu 
preciso saber o que eu faço, 
como eu prevejo 
 
(591) – Fe – Dente de leite. 
O dente cai, escovar o 
dente, a importância do 
escovar. É muito 
importante ensinar, pois 
existem algumas  técnicas 
de escovação. Aliás, vocês 
precisam procurar como é 
que escova os dentes. De 
cima para baixo?  
 
(592) – Vivi – Também é 
importante trabalhar como 
prevenir a cárie.  
 
(593) – Rose –  E como 
passar o fio dental.  
 
(594) – Fe – Tem que 
trabalhar com as crianças 
como é que faz. 

    

Quadro 27: Quadro Síntese dos tópicos relacionados com o Agir Cidadão – elo A da Cadeia Criativa 
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3.2 – Elo B: Oficinas de formação do Grupo de Apoio 

 

Dando continuidade à análise dos resultados, apresento, abaixo, excertos de 

transcrições referentes a duas oficinas realizadas pelos pesquisadores da PUC com os 

educadores do Grupo de Apoio. As oficinas aqui analisadas foram  realizadas  nos dias 

13 de abril  e 10 de agosto de 2007.  

Inicio apresentando os aspectos sociais, históricos e culturais que permearam essas 

oficinas. Isso significa refletir sobre os participantes em interação na atividade. Significa 

pensar que cada participante ocupa diferentes papéis sociais e posições discursivas também 

diferenciadas.  

Quando se fala em aspectos sociais, é necessário considerar as pessoas que 

participam do contexto e as interações que nele se estabelecem. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que os pesquisadores da PUC que realizaram essa oficina já se 

conheciam do grupo de pesquisa LACE; porém, era a primeira vez que Rose se 

responsabilizava pela formação do Grupo de Apoio. Apesar de Rose ter colaborado no 

trabalho de formação de Grupo de Apoio no projeto LEDA, desenvolvido pelo grupo em 

Carapicuíba, ela não tem experiência com Educação Infantil. Somente duas pesquisadoras 

desse grupo apresentavam experiência com Educação Infantil, pois atuavam ou já tinham 

atuado como educadoras na Educação Infantil. As relações entre as pesquisadoras e as 

educadoras do Grupo de Apoio estavam sendo constituídas, uma vez que o evento do dia 

13 de abril foi o terceiro encontro de formação de que o grupo participava.  

As dimensões do agir das pessoas na atividade “oficina de formação do GA” são 

possibilitadas por meio da articulação dos tempos passado e presente, redimensionando 

assim, a perspectiva futura. Tal concretude nos possibilita identificar sinais do tempo 

histórico, ou seja, marcas da atividade criadora do homem (Bakhtin/Volochinov, 

1929/1995). 

Historicamente, a Educação Infantil tem sido marcada pela presença de uma 

tradição de baixa exigência no nível de escolaridade e formação dos educadores. Essa 

situação está mudando decorrente da valorização da infância como fase essencial do 

desenvolvimento humano. Conforme já apresentado na parte teórica deste trabalho, Castro 

(2003) e Bianchini (2005), dentre outros, apontam a necessidade de uma formação em 

serviço capaz de proporcionar um patamar de qualidade, pautado por um currículo que 
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proporcione às crianças diferentes experiências de interações, as quais irão lhes possibilitar 

participar da sociedade como cidadãos. 

Quanto às educadoras da creche, também foi discutido, no capítulo teórico desta 

tese, que a inclusão das creches no sistema de ensino acarretou várias reflexões sobre a 

função do docente e sobre como preparar professores aptos a trabalharem com a 

diversidade de situações presentes na educação das crianças (cf. Veríssimo, 2001; Zoboli, 

2002).  

Nessa perspectiva, GP LACE desenvolveu um trabalho de formação desses 

profissionais a partir do planejamento de aulas com foco no contexto sócio-histórico- 

cultural, uma vez que esses aspectos possuem estreita implicação no desenvolvimento 

humano. O desenvolvimento humano, aqui, pode ser compreendido como questão de 

oportunidade, uma vez que a cidadania é parte constituinte do próprio desenvolvimento 

(Sen, 2000). 

Durante as oficinas para a formação do Grupo de Apoio, foi possível perceber, 

pelos discursos das educadoras, a necessidade de profissionalização. Elas demonstraram 

interesse, participando das atividades propostas, uma vez que somente dispunham do 

tempo da Parada Pedagógica para participar de momentos de formação. É importante 

destacar que o Grupo de Apoio foi composto por educadoras de cinco creches diferentes, 

mas que já participavam de formação juntas, por serem coordenadas pela Entidade Civil já 

apresentada nesta tese.  

As interações na atividade constituem os indivíduos dentro de sua cultura, ou seja, 

os participantes têm acesso às formas de agir, pensar e sentir presentes em seu meio 

cultural . Todas as educadoras trabalhavam em creches localizadas na zona leste de São 

Paulo, região que apresenta grande vulnerabilidade social. Muitas delas não possuíam 

curso superior e atuavam profissionalmente somente na creche. Algumas educadoras foram 

indicadas pelos coordenadores das creches para fazerem parte do Grupo de Apoio devido 

ao bom trabalho que desenvolvem e por apresentarem características de liderança nos 

grupos em que atuam. Essa liderança era exercida muito mais por empatia pessoal do que 

por competência profissional. De acordo com algumas coordenadoras, as educadoras 

indicadas para o GA conseguiam o equilíbrio entre a capacidade para expressar os 

pensamentos, sentimentos e convicções, sem perder de vista o respeito e a aceitação que 

apresentavam pelos outros. Outra característica do perfil psicológico dessas profissionais, 

também de acordo com algumas coordenadoras, era que elas apresentavam uma grande 
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adaptabilidade, favorável a novas ideias. Ao mesmo tempo, durante o primeiro encontro, 

os pesquisadores da PUC observaram as educadoras indicadas pelas coordenadoras, com o 

intuito de verificar se realmente tinham esse potencial. 

A oficina do dia 13 de abril de 2007 foi realizada em uma sala da Entidade Civil 

(EC) que mantém as creches participantes desta formação. Estavam presentes 14 

educadoras do Grupo de Apoio, 2 pesquisadoras-formadoras e 4 alunas-pesquisadoras. A 

oficina foi realizada das 13h às 17h em uma sala de reuniões, que é utilizada, também, para 

outras atividades afins conforme os objetivos sociais da EC. 

O objetivo dessas oficinas para formação do Grupo de Apoio era proporcionar 

subsídios para seus participantes, tornando-os responsáveis por ações transformadoras de 

suas práticas e das práticas das demais colegas de suas creches. O trabalho com formação 

de GA responsabiliza os demais participantes pela formação em cadeia. 

Especificamente na oficina do dia 13 de abril, os objetivos envolviam relembrar a 

importância do trabalho do Grupo de Apoio, e revisar os conceitos desenvolvidos na 

oficina anterior. Foi desenvolvida uma performance, simulando uma atividade com 

crianças da Educação Infantil. Rose desenvolveu a atividade e as educadoras participaram 

desempenhando o papel dos alunos dessa faixa etária.  

Depois, as educadoras foram divididas em grupos e elaboraram uma história sobre 

a higiene bucal com os materiais levados pelo grupo de pesquisadores. No final, as 

educadoras apresentaram as histórias que foram elaboradas utilizando fantoches de 

dentinhos, pasta e escova de dente, fio dental e outros materiais relacionados com a higiene 

bucal.  

Cada participante tinha em mente um objetivo conforme o papel social que 

desenvolvia. As pesquisadoras-formadoras objetivavam elencar com o GA a necessidade 

da creche e elaborar as atividades sociais. A aluna pesquisadora-formadora tinha em mente 

desenvolver este trabalho acadêmico e ajudar na mediação dos assuntos desenvolvidos. As 

educadoras do GA tinham por objetivo aprender os assuntos desenvolvidos para 

apresentarem para o grupo de educadoras da sua creche e, principalmente, para atuar com o 

seu grupo de alunos. 

O quadro a seguir apresenta os conteúdos temáticos (Bakhtin, 1953/2003): 
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Oficina de formação do Grupo de Apoio 
13 de abril de 2007 

Turnos Ações discutidas 

1-4 Abertura 
Apresentação do objetivo: Relembrar (slides) alguns conceitos desenvolvidos. Desenvolver 
uma atividade com as educadoras (base na história infantil). As educadoras tinham por 
tarefa elaborar uma história. 

5-175 Resgate da história desenvolvida no último encontro. Performance com as educadoras. (As 
educadoras estavam no papel de crianças – dos alunos) 
Trabalho com as informações da capa do livro: Você também sonha em ter um amigo? 

176-247 A hora da história – Desenvolvimento do trabalho de contar a história para as educadoras 
Reflexão e questionamento sobre a história, destacando a importância do conflito  

248-358 Desenvolvimento do trabalho com o tema: Higiene Bucal – Performance: As educadoras 
representam as crianças no trabalho sobre o dentista. 

359-382 Apresentação da proposta para elaboração de uma história pelas educadoras sobre o tema: 
Higiene Bucal 
Explicação da importância do contar histórias 

383-487 Apresentação das histórias elaboradas pelos grupos de educadoras. Tema: Higiene Bucal 
Reflexão e comentários sobre as apresentações. 

488-520 Divisão dos temas relacionados com a história para que cada creche ficasse responsável por 
desenvolver atividades para um tema específico. 

521-611 Organização do trabalho do grupo 1 – Tema: Explorando o desconhecido. 

612 Fechamento da oficina: resgate do que foi trabalhado no dia e mais orientações extras sobre 
o trabalho a ser desenvolvido pelas educadoras. 

Quadro 28: Organização dos turnos: Oficina de formação do Grupo de Apoio – 13 de abril de 2007  

 

Esta oficina foi iniciada com a apresentação de slides para relembrar os objetivos 

do Projeto Aprender Brincando. Rose ressaltou o slide que apresentava o Agir Cidadão 

como ação para “desenvolver a cidadania como condição daqueles que não aceitam 

simplesmente o que lhes é oferecido mas que também desejam construir seus próprios 

direitos e deveres de forma independente”  (Freire, 1999 e 2001; Cavenaghi-Lessa, 

Liberali & Fidalgo, 2006). 

Tal atitude foi importante, uma vez que, nessa oficina, os pesquisadores- 

formadores estavam desenvolvendo a importância do trabalho com histórias infantis, 

partindo da necessidade da creche e do planejamento do Agir Cidadão por meio de 

atividades sociais.  

A formadora Rose conta a história “Você também sonha em ter um amigo?”, de 

Erhard Dietl, da Editora Martins Fontes para as educadoras. Nesta performance as 

educadoras participaram como se fossem alunos da Educação Infantil. No excerto abaixo, 

apresento um recorte do momento do trabalho com a higiene bucal. Rose apresentou vários 

fantoches representando dentes sadios, dentes com cáries e gengivas. Foram apresentados 

também a escova de dente, pasta e fio dental.  



 
 

144 

Rose inicia a tarefa fazendo um levantamento dos conhecimentos prévios: sobre 

quem conhece o dentista, quem já foi ao dentista, quem tem um dentista perto de casa, 

quem conhece dente com cárie e dente sem cárie. É interessante retomar que essas 

questões foram elaboradas na reunião de planejamento já analisada nesta tese. Após esse 

levantamento, Rose procura expandir a discussão: 

 

Excerto 4: 

(268) Rose – Então, a gente vai ao dentista para tirar o bicho do dente ou a gente deixa o 

bicho lá? (questão controversa) 

(269) Ed1 – Tem que escovar o dente (ponto de vista do enunciador), porque não pode 

deixar o bicho. (argumento de exemplo) 

(270) Rose – Ah! Entendi. Escova o dente para o bicho não entrar. E se o bichinho entrar 

no dente? (pergunta para esclarecimento)   

(271) Ed8 – Então, o dentista vê se tem bichinho e ele vai tirar o bichinho. (conclusão) 

 

No excerto acima, Rose apresenta em (268) uma questão controversa, em que 

pressupõe dois tipos de posicionamentos: ir ao dentista ou não ir. O uso da expressão ‘a 

gente’ demonstra a necessidade de compartilhar a responsabilidade da ação com o grupo.  

É interessante observar que a Ed1 no turno (269) apresenta o seu ponto de vista, 

verbalizando que é importante a prevenção “Tem que escovar o dente...”,  e sustentando-o 

com um argumento de exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1996/2005) “ ... porque não 

pode deixar o bicho”, marcado pelo operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004). 

Tendo em mente que o educador da Educação Infantil precisa desenvolver atividades 

consideradas básicas para todas as crianças agirem ativamente na sociedade, a educadora já 

aponta que a questão é anterior a ir ao dentista ou não. É preciso prevenir.  

Em (270), Rose confirma a afirmação feita pela Ed1 “Ah! Entendi. Escova o dente 

para o bicho não entrar”, mas expande colocando uma questão para esclarecimento “E se 

o bichinho entrar no dente?”, pois mesmo trabalhando a prevenção, o GA precisaria 

compreender o procedimento se, por acaso, houvesse casos de crianças com cáries. Tendo 

em mente a importância de se manter a par do que é necessário fazer, Ed8 conclui 

afirmando que “Então, o dentista vê se tem bichinho e ele vai tirar o bichinho”. 

Neste excerto, pode-se perceber que houve pertinência no raciocínio elaborado 

pelos interlocutores (Pontecorvo, 2005), mas parece não haver desenvolvimento, uma vez 

que Rose poderia ter aprofundado os tópicos levantados com o grupo. 
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Continuando a análise de excertos dessa oficina, percebe-se que a proposta a ser 

desenvolvida com as educadoras (elo B da Cadeia Criativa) foi traçada e compartilhada no 

encontro de planejamento dos pesquisadores da PUC (elo A da Cadeia Criativa). Conforme 

mencionei acima, foi realizada uma performance em que as educadoras atuaram como 

alunos da Educação Infantil, atividade que pode ser relacionada com o conceito de brincar 

(Vygotsky, 1930/2004). Neste projeto, o brincar é compreendido como uma alternativa 

para que  os participantes de uma atividade possam criar zonas de possibilidades futuras de 

participação em atividades no mundo social (Liberali, 2010). O caráter lúdico 

proporcionado pela performance possibilitou a criação da zona de desenvolvimento 

proximal (Vygotsky, 1930/2004). Conforme as educadoras participavam da performance, 

foram construídos espaços de conflito e negociação, potencializando assim, a produção de 

conhecimento.  

Dessa forma, ao participarem como alunos, puderam vivenciar momentos de 

produção de conhecimento em situações imaginárias semelhantes ao que vivem no dia-a-

dia (Marx & Engels, 1945-46/2006). Este ponto pode ser observado nos excertos abaixo, 

em que Rose, para seguir o planejamento realizado na reunião com os pesquisadores da 

PUC, apresenta os elementos que as crianças necessitavam conhecer para iniciar um 

trabalho de higiene bucal. 

 

Excerto 5: 

(318) Rose – Isso aqui é a gengiva (tema). Tem o dente, estão vendo? (pergunta para 

clarificação). Eles ficam presos na gengiva (ponto de vista). Quando você tem um 

bichinho no dente, consequentemente a gengiva também dói (argumento de 

causalidade). Dá uma olhada aqui. Olha o dente com cárie (suporte com exemplos). 

Olha o dente sem cárie (suporte com exemplos). Vamos trocar? Olha aqui uma 

gengiva sem dente (suporte com exemplos). 

(risos) 

(319) Rose – Qual é a diferença de um dente branco e um preto? (Questão controversa) 

Qual está doente e qual está sadio? (pergunta para esclarecimento) 

(320) Ed2 – O preto tem bichinho (ponto de vista do enunciador). 

(321)  Rose – Será que isso que é o preto? (mostra o dedoche de bichinho) (pergunta para 

esclarecimento). Portanto isso aqui é a cárie que a gente estava falando (argumento 

de causalidade). Então, na verdade não é um bichinho é um bichão (conclusão).  

Mas, a gente pode evitar isso, não pode? (questão controversa) 
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(322) Educadoras – Pode (concordância com ponto de vista). 

(323) Rose – Agora lembra de levar um amigo, igual o Paulinho fez (argumento de 

referência à fonte). Então, vamos ao dentista agora? (pergunta para esclarecimento) 

(324) Educadoras – Vamos (concordância) 

(325) Rose – Então, vamos ao dentista. Todo mundo com uma cárie (distribui os dedoches 

de bichinhos). – (conclusão). Cadê a escova de dente e a pasta? (Pergunta para 

sustentação) 

(326) Ed4 – Ah, tia! Eu sei e quero cantar uma musiquinha para escovar os dentes. 

(327) Rose – Ah! Quer cantar uma musiquinha? Então canta. 

(educadoras cantam uma musiquinha) 

 

No excerto acima, Rose (318) apresenta a representação de gengiva e de dente. É 

relevante destacar que durante todo esse turno, Rose lança mão de questões para trazer o 

interlocutor a acompanhar o seu raciocínio. Quanto à relação de temporalidade, 

percebemos a utilização de verbos no imperativo (dá, olha), caracterizando simultaneidade 

no discurso.  

A apresentação de Rose parece seguir uma lógica: apresentação (1) da gengiva e (2) 

do dente que fica na gengiva. Para sustentar essa apresentação, Rose utiliza um operador 

argumentativo, que introduz uma conclusão a partir dos enunciados anteriores “Quando 

você tem um bichinho no dente, consequentemente a gengiva também dói”. (Koch, 

1992/2004).  Trata-se de argumento de causalidade, amparado por suportes com exemplos 

(dente com cárie, dente sem cárie e gengiva sem dentes). Esse movimento discursivo 

elucida várias situações que podemos encontrar no dia a dia: várias situações em que pode 

se encontrar a boca de um ser humano.  

Em (319), Rose faz um questionamento “Qual é a diferença de um dentre branco e 

um preto?”, tentando buscar uma aproximação ao tema ‘Saúde bucal’ “Qual está doente e 

qual está sadio?”. Ao relacionar as cores do dente (branco e preto) aos conceitos de sadio 

e doente, Rose parece fazer um movimento conceitual (Moll, 1996), enfatizando que 

conceitos do dia a dia (o estado de visualização do dente: branco ou preto) favorecem a 

aproximação do desenvolvimento dos conceitos científicos (dente sadio, dente doente). 

Para aprofundar esse conceito de dente sadio e dente doente, nesse mesmo turno, Rose 

utiliza uma pergunta “Qual é a diferença de um dente branco e um preto?”,  para 

esclarecimento. 
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Ed2, no turno (320), responde a questão apresentada pela formadora “O preto tem 

bichinho” apresentando o seu ponto de vista e sintetizando o que Rose estava perguntando. 

A resposta de Ed2 parece concluir que o dente doente é o dente preto porque ele tem 

bichinho. Essa discussão poderia ser mais expandida por meio de questões relacionadas 

com as vivências das crianças.  

Para elucidar mais o tema, Rose em (321) apresenta um dedoche de bichinho (cárie) 

e pergunta “Será que isso que é o preto?” e complementa com um argumento de 

causalidade “Portanto isso aqui é a cárie que a gente estava falando”. Esse argumento é 

marcado pelo operador argumentativo ‘portanto’ (Koch, 1992/2004) e introduz uma 

conclusão, ou seja, esse preto é esse bichinho (dedoche), que é a cárie. Nessa frase a 

formadora implica-se, naturalmente, com a expressão ‘a gente’ que, nessa instância, inclui 

todos os participantes dessa oficina. Em seguida, uma questão controversa é apresentada 

sugerindo um alinhamento do discurso tendo por foco o planejamento realizado pelos 

pesquisadores “Mas, a gente pode evitar isso não pode?”.  

Essa preocupação com o alinhamento do planejamento realizado pelo grupo de 

pesquisadores da PUC revela a intencionalidade que movimenta a produção de 

conhecimento na Cadeia Criativa (Liberali, 2006).  Para a autora, a intencionalidade é a 

essência principal para movimentar essa produção compartilhada de conhecimento por 

meio dos elos que compõem a Cadeia Criativa. Com a intencionalidade, buscamos 

desenvolver uma aprendizagem inovadora com foco no futuro (Celani, 2002a).  

É importante destacar que, ao utilizar a conjunção adversativa ‘mas’, Rose 

apresenta uma situação adversa, contrapondo-se ao que estava sendo discutido (o bichinho 

que dá a cárie). Essa questão demonstra que não é habitual termos cáries, pois precisamos 

cuidar dos dentes. É primordial esse movimento para iniciar a discussão sobre a prevenção 

das cáries. Por outro lado, é relevante destacarmos a maneira como essa questão foi 

apresentada. Ao falar “.. a gente pode evitar isso...”, Rose já afirma que podemos evitar tal 

situação e demonstra o que espera como resposta das educadoras, ou seja, uma 

confirmação  “... não pode?”.  

Essa questão leva as educadoras (322) a concordarem por meio de réplica simples 

(Pontecorvo, 2005), revelando o seu ponto de vista sobre a questão feita. Como o leitor 

pode observar, Rose em (323), provavelmente pretendendo relacionar a atividade 

desenvolvida com a história infantil contada, utiliza um argumento de referência à fonte, 

remetendo o grupo a Paulinho, o protagonista da história “Você também sonha em ter um 
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amigo?”, contada no início da atividade: “Agora lembra de levar um amigo, igual o 

Paulinho fez.” Ao iniciar seu turno utilizando o operador argumentativo ‘agora’ (Koch, 

1992/2004), Rose procura responsabilizar os participantes na ação, favorecendo o 

intercâmbio de experiências e promovendo, também, o movimento multiplicador: “... 

lembra de levar um amigo” relacionado com a história “... igual o Paulinho fez”. 

Continuando, Rose faz uma pergunta “Então, vamos ao dentista agora?” e, após a 

aceitação por parte das educadoras, faz uma pergunta para sustentação, no turno (325) 

“Cadê a escova de dente e a pasta?”. Com essa pergunta Rose, provavelmente, já quis 

direcionar a discussão para a necessidade da escovação. As educadoras envolvidas pelo 

clima da tarefa, sugeriram à formadora uma música como forma de aproximar o conteúdo 

discutido na oficina com práticas metodológicas relacionadas com a Educação Infantil 

(Kishimoto, 2005a ). 

A performance realizada foi importante para criar zonas de desenvolvimento 

proximal (Vygotsky, 1934/1993), uma vez que proporcionou a todos os participantes a 

possibilidade de desenvolvimento de formas muito mais variáveis e mutáveis de ação. Ao 

participarem da performance, as educadoras puderam criar, brincar, no papel de aluno. 

Essa diferença entre o real (ser educadora) e a brincadeira na performance (ser aluno) cria 

diferentes espaços para as interações. Essa vivência quase-real proporciona às educadoras a 

chance de entender não apenas o porquê de desenvolver as tarefas em sua sala de aula, 

mas possibilita também a compreensão de como fazer. 

Nesse recorte teatralizado, consegue-se verificar que o discurso se constituiu 

pautado por um desenvolvimento com pertinência (Pontecorvo, 2005), em que a discussão 

sobre o tema em questão fluiu e ampliou-se por meio dos argumentos e pontos de vista 

utilizados pelos participantes. 

Uma das questões centrais da TASHC é acompanhar o desenvolvimento de 

atividades, buscando observar e compreender como se transformam. 

Procurando ressaltar a importância da prevenção, após as educadoras cantarem a 

música, Rose procura expandir a discussão: 

 

Excerto 6: 

(328) Rose – Muito bem! A Roberta cantou aqui a música com a escovinha, tá vendo? 

Todo mundo cantou e escovou o dente. Mas, só a escova resolve? (pergunta para 

esclarecimento) 
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(329) Educadoras – Não. (posicionamento dos interlocutores) 

(330) Rose – O que mais a gente precisa? (questão controversa) 

(331) Educadoras – Do fio dental e do creme dental. (temas) 

(335) Rose – Vocês conhecem isso aqui (mostra o fio dental)? (pedido de sustentação) 

(336) EdM – É linha. (ponto de vista do interlocutor) 

(337) Rose – É linha? (pedido de esclarecimento) 

(338) EdM – É linha porque tem no meu pipa. (argumento de exemplo) 

(339) Rose – Essa linha tem na sua pipa? (pedido de esclarecimento) O nome dessa linha 

aqui é fio dental. (tema) Por que a gente tem que passar em todos os dentes? Para 

tirar o quê? (perguntas para esclarecer e aprofundar a discussão) 

(340) Ed5 – Sujeira (ponto de vista do interlocutor) 

(341) Rose – Tirar o doce. Porque se a gente não tira, o que acontece? (questão 

controversa) 

(342) Ed4 – Tem cárie. (ponto de vista do interlocutor) 

(343) Rose – A cárie (espelhamento da resposta de Ed4) 

(344) Ed2 – Tia. Ela disse que a mãe dela não tem dinheiro para comprar esse fio. 

(argumento de autoridade) 

(345) Rose – Ah! Mas eu sei como é que ela pode fazer. (argumento de referência à 

hierarquia) Com uma linha de soltar pipa você consegue, sabia? (pergunta para 

esclarecimento) 

(346) Rose – Você pega o carretel. (apresentação de sustentação para 345) 

(347) Ed1 – Mas, está sujo. (contra-argumento) 

(348) Rose – Não está sujo e você pode limpar (argumento de causalidade). Sabe água 

oxigenada? (pergunta para esclarecimento) Você bota um pouquinho e limpa. 

(argumentos de exemplo) Você solta pipa? (pedido de sustentação) 

(349) Ed1 – Sim. 

(350) Rose – (Sai do papel e começa a falar como pesquisadora-formadora) – Olha aí. 

Você passa na água oxigenada e limpa. Não precisa ser o fio dental da farmácia 

(conclusão).  Ah! Não tenho dinheiro para comprar a pasta de dente (tema). Como é 

que a gente pode limpar? Pode fazer o quê? (questão controversa). Aliás eu fazia 

quando era pequena (argumento de exemplo). Da linha da pipa eu fazia, viu? 

(pergunta para explicação para apoiar a posição) Por isso que eu sei responder. 

(conclusão)  

(risos) 

(351) Rose – Se não tiver? (pergunta para esclarecimento) O que pode colocar aqui na 

escova de dente? (questão controversa) Um pouquinho de sabonetinho (tema). 
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(352) Ed1 – Sabonete? (pergunta para esclarecimento) 

(353) Rose – (Volta ao papel) – É. Assim dessa forma dá para evitar a cárie (conclusão). 

Eu trouxe aqui porque vocês precisam conhecer que existe algo específico para isso 

(tese), mas não quer dizer que quem não tem, vai ter que ficar com cárie (argumento 

de analogia). Então, chegando em casa, vocês vão dizer para a mamãe que vocês 

querem escovar os dentes (apoio com exemplificação). E se ela falar “Não tem 

pasta”. Mãe, me empresta um pouquinho de sabonete (suporte para a conclusão). 

“Mas não tem fio dental”. Pega a linha da pipa do Joãozinho (suporte para a 

conclusão). Tá bom? (pergunta para esclarecimento) 

(354) EdM – Tá bom. (ponto de vista do interlocutor) 

(355) Rose – Entenderam? (pergunta para esclarecimento). 

(356) Educadoras – Entendemos. (ponto de vista dos interlocutores) 

 

Após as educadoras cantarem a música relacionada com a prevenção bucal, Rose 

elogia a educadora que teve a iniciativa de cantar a música “A Roberta cantou aqui a 

música com a escovinha..” e logo após implica todos os outros participantes  na sua fala 

“Todo mundo...”. Em (328), Rose utiliza a conjunção adversativa ‘mas’ sugerindo que a 

discussão precisaria ser aprofundada, uma vez que só escovar os dentes não poderia ser 

considerado uma higiene bucal adequada.   

Continuando a análise do movimento discursivo, pode-se perceber que Rose, em 

(330), apresenta uma questão controversa “O que mais a gente precisa?”  e, a partir dos 

sentidos apresentados pelas educadoras, ao responder a questão proposta “Do fio dental e 

do creme dental”, Rose procura expandir a produção do conhecimento por meio de  

perguntas para sustentar o seu ponto de vista, ou seja, para que os interlocutores 

reconheçam que somente a escova não é suficiente para uma higiene bucal adequada. 

Na análise desse recorte, percebe-se o movimento dos diferentes sentidos, na busca 

de compartilhar significados (Vygotsky, 1934/1993). Revozeando Boff (2002), ao 

compreender e acolher o diferente, o ser humano cria uma comunidade. Nesse sentido, a 

argumentação é marcada pela presença polifônica de diversos pontos de vista, mas é 

necessário que a formadora retome o significado de Agir Cidadão por meio de perguntas, 

para que o desenvolvimento da tarefa fique mais claro.  

A apresentação dessa questão controversa possibilita que as educadoras no turno 

(331) se posicionem, apresentando os significados que têm construído sobre a higiene 

bucal, ou seja, a necessidade “do fio dental e do creme dental”. A verbalização desses 
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significados possibilita que Rose apresente o fio dental, por meio de uma pergunta no turno 

(335). A questão proposta pela formadora é respondida pela educadora EdM no turno 

(336), por meio da afirmação “que é uma linha”. Quando a educadora é questionada, lança 

mão de um argumento de exemplo “É linha porque tem no meu pipa”. A utilização do 

operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004) e do pronome possessivo ‘meu’ 

refletem que o exemplo apresentado está totalmente relacionado com a própria educadora. 

Rose, por meio de uma pergunta para esclarecimento (339) “Essa linha tem na sua 

pipa?” aproveita esse exemplo citado e apresenta o nome do material “O nome dessa linha 

aqui é fio dental”.  Rose procura conectar os significados das educadoras, que partem de 

exemplos concretos e específicos das concepções cotidianas, rumo à conceitualização geral 

sobre o tema apresentado – ‘fio dental’ (Engeström, 1999a).   

No mesmo turno, Rose apresenta duas questões “Por que a gente tem que passar 

em todos os dentes? Para tirar o quê?”. Essa questão é importante para aproximar a 

discussão de como fazer a prevenção bucal. E após a apresentação do ponto de vista da 

educadora, Rose apresenta, em (341), outra questão controversa “Porque se a gente não 

tira, o que acontece?” 

A educadora Ed2 responde, em (342), que pode surgir a cárie. Essa resposta da 

educadora sugere que o tema em discussão foi compreendido, uma vez que, no início dessa 

oficina, foram apresentados os dentes, a gengiva, os bichinhos da cárie (dedoches) e, por 

meio de questionamentos, pontos de vista e alguns argumentos sobre a prevenção, chegou-

se a um posicionamento de que a cárie aparece quando não utilizamos a pasta, a escova e o 

fio dental. Esse ponto pode ser notado quando Rose faz um espelhamento (Pontecorvo, 

2005) da fala da educadora em (343): “A cárie”. É interessante lembrar que, embora as 

educadoras estejam assumindo o papel de alunos, talvez elas realmente não saibam o que 

está em discussão. 

Em (344) pode-se observar que a educadora Ed2 está imersa no desenvolvimento 

da performance quando chama a formadora de “Tia”. Essa forma de tratamento é utilizada 

por muitos alunos das escolas de Educação Infantil para se referirem às educadoras. 

Mesmo existindo vários movimentos para descaracterizar a creche enquanto atendimento 

assistencial, priorizando o viés educativo (Reich, 1995; Cerisara, 2002), ainda persiste, em 

muitas instituições, a utilização dessa terminologia.  

Nesse turno a Ed2 apresenta um argumento de autoridade “Ela disse que a mãe 

dela não tem dinheiro para comprar esse fio” . É interessante notar que Ed2 se posiciona 
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utilizando a terceira pessoa do singular, sustentando o seu argumento pela suposta fala da 

mãe da “colega”. A educadora traz para a interação um dado da realidade a que estão 

acostumadas, ou seja, as “vozes” das mães dos alunos. Uma vez que as creches se situam 

em locais vulneráveis de São Paulo e sua clientela é oriunda de pessoas com menores 

possibilidades financeiras, o argumento apresentado por Ed2 é pertinente e possibilitou que 

a formadora Rose se implicasse mais no discurso (345) “Ah! Mas eu sei como é que ela 

pode fazer”, aproximando-se da realidade socioeconômica das crianças das creches. Rose, 

ao assumir discursivamente a responsabilidade enunciativa (‘eu’), confirma a relação entre 

os contextos, ou seja, contexto universitário (formadores da PUC-SP), a realidade de 

creches municipais de São Paulo e sua vivência e relação com os dois. 

O argumento de referência à hierarquia utilizado por Rose possibilita que a voz do 

outro seja colocada como algo a ser seguido, ou não, em função de sua posição hierárquica. 

A formadora tem por objetivo buscar as necessidades da comunidade para construir 

desejos a serem alcançados de forma colaborativa, pressupondo uma base para uma 

vivência cidadã plena (Liberali, 2007). Dessa forma, Rose posiciona-se mostrando que 

sabe como ajudar as educadoras nessa questão “Com uma linha de soltar pipa você 

consegue, sabia?”. Interessante notar que Rose, por meio do uso de pronominalização em 

2ª pessoa do singular, responde a questão direcionando-a para a educadora que verbalizou 

a questão da falta de dinheiro. Logo após, Rose faz um questionamento “...sabia?”. As 

educadoras riem e Rose continua sustentando o seu argumento em (346) “Você pega o 

carretel”. Quando a educadora Ed1, em (347), contra-argumenta por meio do operador 

argumentativo ‘mas’ (Koch, 1992/2004), afirmando que a linha que está no carretel é suja, 

Rose se vale de argumentos de causalidade e de exemplo: “Não está sujo e você pode 

limpar” (argumento de causalidade)... “Você bota um pouquinho e limpa” (argumento de 

exemplo). 

O uso desse recurso contra-argumentativo, que está relacionado com a dissociação, 

desencadeia uma situação de conflito, que exige um posicionamento de Rose: “Não está 

sujo e você pode limpar”. Rose afirma que o carretel não está sujo, mas se estiver, 

podemos limpar. Após perguntar “Sabe água oxigenada?”, utiliza um argumento de 

exemplo “Você bota um pouquinho e limpa”, para sustentar o seu ponto de vista, 

concluindo, em (350): “Olha aí. Você passa na água oxigenada e limpa. Não precisa ser o 

fio dental da farmácia”.   
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Esse é o ponto central do trabalho com o Agir Cidadão. Rose sugere que há outros 

meios de fazer a higiene bucal, mesmo sem ter o dinheiro para comprar o fio dental que 

vende na farmácia. Esse é o significado de Agir Cidadão apresentado, ou seja, a 

concretização de atitudes das pessoas com base na autonomia responsável para a solução 

dos problemas que vivem (Gentili, 2001). 

Pode-se verificar essa preocupação de Rose quando, no mesmo turno, ela pergunta 

“Como é que a gente pode limpar? Pode fazer o quê?”. Apesar da pergunta ser primordial 

para iniciar a discussão sobre o conceito de Agir Cidadão, trazendo os significados dos 

participantes da atividade, Rose, por meio do operador argumentativo ‘aliás’ (Koch, 

1992/2004), introduz um argumento decisivo, resumindo todos os demais “Aliás eu fazia 

quando era pequena”. Para sustentar o seu ponto de vista (que não precisamos comprar o 

fio dental na farmácia), Rose utiliza um argumento de exemplo, pautado em sua própria 

vivência, recorrendo ao uso do dêitico de pessoa ‘eu’ e do tempo verbal no pretérito ‘fazia’ 

e ‘era’. E conclui utilizando o operador argumentativo ‘por isso’ (Koch, 1992/2004), com 

objetivo de introduzir uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. 

Como esta pesquisa está inserida na Linguística Aplicada, o foco está na 

compreensão e na transformação de situações de conflito (Pennycook, 2001) que 

interessam às pessoas comuns e não apenas aos pesquisadores que buscam responder 

questões teóricas. Dessa forma, percebemos que Rose procura aprofundar e expandir uma 

reflexão sobre a falta de dinheiro dos pais. 

Em (351), Rose levanta mais uma questão para esclarecimento “Se não tiver?”, 

seguida de uma questão controversa “O que pode colocar aqui na escova de dente?” e ela 

mesma responde “Um pouquinho de sabonetinho”.  Nesse contexto, as perguntas seriam 

excelentes para possibilitar um movimento argumentativo com todos os participantes, um 

movimento em que todos pudessem expor seus sentidos sobre o tema discutido, 

produzindo compartilhadamente novos significados. Porém, ao encadear várias perguntas, 

não possibilitando espaços para discussão e, após, responder o que ela mesma perguntou, 

Rose acabou não propiciando um espaço em que a argumentação pudesse  clarificar 

dúvidas, propor discussões, avaliações e conclusões. 

Quando Rose é questionada sobre o que explicou, em (352) pela educadora Ed1, 

“Sabonete?”, já conclui, por meio de um argumento pragmático, marcado pelo operador 

argumentativo ‘assim’ (Koch, 1992/2004). Ao utilizar esse tipo de argumento, Rose 

procura transferir valor entre os elementos da cadeia enunciativa indo da causa ao efeito e 
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vice-versa. Logo após apresenta uma nova tese: “Eu trouxe aqui porque vocês precisam 

conhecer que existe algo específico para isso”. Ao explicar, por meio do operador 

argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004), procura deixar claro que as crianças das 

creches talvez não tenham condições de comprar os materiais específicos para a higiene 

bucal que existem no comércio, mas elas precisam pelo menos conhecer esses materiais. 

Se não conhecemos as coisas, não podemos lutar pelo que desejamos, ou como vamos 

saber como podemos substituí-los?  

Com o objetivo de se contrapor à ideia de que ausência de dinheiro para comprar os 

produtos necessários para realizar a higiene bucal justificaria a presença da cárie, Rose 

também sustenta a sua tese por um argumento de analogia, marcado pelo operador 

argumentativo ‘mas’ (Koch, 1992/2004). Ao verbalizar “... mas não quer dizer que quem 

não tem, vai ter que ficar com cárie”, Rose utiliza um apoio para fortalecer o trabalho com 

o Agir Cidadão: “Então, chegando em casa vocês vão dizer para a mamãe que vocês 

querem escovar os dentes”. Esse posicionamento de Rose mostra a importância de 

conteúdos trabalhados na creche serem transpostos para a família das crianças, para a 

comunidade. Esse movimento discursivo aponta para tópicos de discussão do Agir Cidadão 

relacionados com a higiene bucal e demonstra a intencionalidade do trabalho desenvolvido 

pela formadora. 

Os excertos extraídos e analisados apresentam um conjunto de argumentos que 

incidem em um discurso internamente persuasivo (Bakhtin, 1934-35/1975/1998). Ao 

caminhar para a conclusão, Rose utiliza duas frases como suporte para sustentar o seu 

ponto de vista, já apresentando para as educadoras, sobre a importância de ensinar para os 

pais o que elas acabaram de aprender como alunos: “E se ela falar “Não tem pasta”, Mãe, 

me empresta um pouquinho de sabonete”. Quando Rose, frisa “se ela...” está se referindo à 

mãe das crianças. Tal ponto pode ser também observado na segunda frase, ao utilizar a 

palavra ‘mãe’. Nesse ponto, Rose já posiciona o que as educadoras precisam ensinar para 

as crianças: se não tiverem pasta, podem substituir por sabonete e se não tiverem fio 

dental, podem pegar a linha da pipa.  

Para complementar a análise do elo B da Cadeia Criativa, trago alguns excertos da 

oficina realizada em 10 de agosto. Nessa oficina, após Fernanda relembrar o conceito de 

Agir Cidadão com o grupo, as educadoras começam a falar sobre uma experiência em que 

deram o endereço de um posto de saúde para uma mãe que não tinha dinheiro para levar o 

filho ao dentista. Outra educadora relata uma experiência em que o dentista vinha até a 
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creche. Imersa nessa reflexão, nos excertos abaixo, Rose parece procurar expandir a 

produção do conhecimento, demonstrando que a diferença não é somente indicar o posto 

ou levar o dentista à creche, mas desenvolver um trabalho dentro da sua sala de aula.  

 

Excerto 7: 

(38) Rose – Por que levar a criança ao dentista? Por que na creche? (pedidos de 

explicação) E nós? Nós fazemos o trabalho igual ao do dentista? (pergunta para 

raciocínio/apoio – para criar base para a apresentação de uma posição) 

(39) Ed1 – Não  

(40) Rose – Ta. O que a gente faz de diferente desse dentista que vai lá, que marca 

consulta, que atende? Qual é a diferença nossa para o dentista? (questão 

controversa) 

(41) EdM – Estimular (ponto de vista) 

(42) Rose – Qual é a grande diferença? (reformulação da questão controversa) 

(43) EdM – É que a gente  tem o papel de estimular, de despertar para evitar que 

surjam as cáries. (argumento de causalidade) É a prevenção! (tema) 

(44) Ed5 – Despertar na criança o hábito da escovação. (ponto de vista) 

(45) Rose – O hábito! 

(46) Coord J – Então, entra naquela parte que você falou da prevenção (argumento 

de autoridade). No caso, o dentista estaria cuidando da outra parte, pois já 

aconteceu (argumento de causalidade). Por exemplo, a criança já está com cárie 

(suporte). Nós trabalhamos a prevenção. O porquê da higienização (conclusão) 

 

Rose (38)  apresenta algumas questões, possivelmente, para iniciar uma reflexão 

sobre a importância do papel do educador e  da creche na construção do Agir Cidadão. 

Esse ponto pode ser observado pelas questões “Por que levar a criança ao dentista? Por 

que na creche?”. Os questionamentos introduzidos por uma pergunta com ‘por que’ requer 

que os participantes elaborem o conteúdo semântico do discurso (Pontecorvo, 2005). Em 

seguida, Rose faz outra pergunta utilizando o pronome ‘nós’. Esse movimento foi 

importante, pois aproximou a discussão para o universo da creche e buscou a implicação 

das educadoras no discurso. No entanto, a maneira como foi formulada essa pergunta por 

Rose possibilitou somente um posicionamento da educadora Ed1 no turno (39). Se Rose 

tivesse efetuado mais perguntas de outra natureza, não de mesma qualidade ou tipo, talvez 
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possibilitasse uma expansão maior na produção de conhecimentos compartilhados. Esse 

movimento pode ser observado no próximo excerto que será analisado. 

Depois de ter recebido a posição de Ed1, Rose expande o seu questionamento, 

levantando uma questão controversa em (40) “O que a gente faz de diferente desse dentista 

que vai lá, que marca consulta, que atende? Qual é a diferença nossa para o dentista?”. 

Em (41), a EdM apresenta o seu ponto de vista e Rose, talvez não satisfeita com a resposta 

tão direta, procura ampliar a discussão por meio da reformulação da questão controversa 

“Qual é a grande diferença?”. 

É interessante destacar que Rose, ao reformular a questão controversa, acrescenta o 

adjetivo ‘grande’. Esse movimento demonstra que Rose considerou o ponto de vista de 

(41), porém deixa claro que existe uma maior relevância na diferença entre o trabalho do 

dentista e das educadoras. Esse movimento possibilita que a formadora e as educadoras 

efetivem discussões, que são realizadas a partir de condições específicas, de um dado 

contexto sócio-histórico. Rose partiu de questionamentos sobre ir ao dentista ou trazer o 

dentista, para um raciocínio mais elaborado. Esse movimento parece propor um momento 

de trabalho coletivo, mas falar em conjunto não é suficiente para a construção coletiva de 

raciocínio. É necessário ir além (Gandin, 2001, 2005), expandir o conhecimento produzido 

na busca de transformação da realidade. 

Nesse sentido, talvez a reformulação da questão controversa tenha possibilitado que 

EdM reestruturasse o seu pensamento. Em (43) “É que a gente tem o papel de estimular, 

de despertar para evitar que surjam as cáries. É a prevenção!”, EdM utiliza um operador 

argumentativo ‘para’ (Koch, 1992/2004), com o objetivo de expandir o seu ponto de vista 

já apresentado em (41); e complementa, utilizando um argumento de causalidade.  

Em (44) Ed5 apresenta o seu ponto de vista “Despertar na criança o hábito da 

escovação”, usando o mesmo verbo de EdM (despertar); porém acrescenta que é relevante 

o desenvolvimento do hábito da escovação. Esse posicionamento leva-nos diretamente à 

questão do Agir Cidadão, uma vez que não basta falar que o serviço do dentista é gratuito 

no Posto de Saúde ou que é preciso prevenir. A questão é como desenvolver o hábito da 

escovação nas crianças que vão à creche. Talvez, nesse ponto, possamos afirmar que essa 

sequência interativa contribuiu para a construção do significado dos enunciados.  

Na sequência, Rose (45) espelha o ponto de vista apresentado “O hábito!” e, no 

turno seguinte, a coordenadora de uma das creches inicia um processo de conclusão, 

pautado pela utilização do operador argumentativo ‘então’ (Koch, 1992/2004). Ao 
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apresentar um argumento de autoridade, marca a voz da pesquisadora com o dêitico ‘você’. 

Ao trazer a voz de Rose, a coordenadora apresenta também um argumento de causalidade 

“No caso, o dentista estaria cuidando da outra parte, pois já aconteceu”. Esse argumento, 

marcado pelo operador argumentativo ‘pois’ (Koch, 1992/2004), é elaborado, tendo 

acrescentado a noção de relação causal; talvez o objetivo seja de demonstrar que se a 

creche não fizer o papel de desenvolver o hábito da escovação com o objetivo da 

prevenção, aí entra o papel do dentista. E também complementa “Nós trabalhamos a 

prevenção”, explicitando o porquê da higienização, revelando um significado construído 

de que esse é um dos papéis das educadoras e da creche.  

 Quando pensamos no Agir Cidadão nas creches, a relevância não pode estar tanto 

na questão de ter regras exatas sobre como exatamente precisamos agir, mas sim 

reconhecer a relevância da nossa condição humana em fazer escolhas (Sen, 2000). Esse é 

um dos pontos fundamentais – o papel das educadoras, do ensino na creche – quando 

pensamos em uma perspectiva do trabalho com o Agir Cidadão. Nesse prisma, quando 

falamos em escolhas, estamos falando da questão da responsabilidade, ou seja, da 

responsabilidade que as pessoas precisam assumir para desenvolver e mudar o mundo em 

que vivem (Sen, 2000). É necessário ocorrer um comprometimento de todos na busca de 

soluções para as questões que precisam de apoio (Parrilla & Daniels, 2004). 

Nesse movimento, existe a relação entre o contexto da descoberta que enfatiza os 

poderes de experimentar, generalizar, exemplificar e o contexto da aplicação prática social, 

que enfatiza a aplicabilidade do conhecimento, do envolvimento da comunidade 

(Engeström, 1999b). Por meio das questões da Rose, as educadoras exemplificaram e 

generalizaram informações, caminhando assim, para o contexto da aplicação da prática 

social, com o compromisso da concretização de possibilidades de democratização (Freire, 

2001). 

Nesse sentido, na mesma oficina, a coordenadora do projeto AB apresenta para as 

educadoras como esse trabalho refletirá na sala de aula. O excerto que marca essa 

explicação será apresentado a seguir, com o objetivo de iniciar um link com o próximo elo 

da Cadeia que será analisado.  

 

Excerto 8: 

(205) Alzira – Então, vocês estão olhando para aquela história pensando em um agir 

cidadão para ela, né? Já vimos como contar história, já vimos várias atividades 
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sociais que tem lá dentro. Qual é a relevância? Fizemos as atividades que 

ficaram maravilhosas e já foram apresentadas (exórdio). Então, agora só o que 

está faltando é o agir cidadão, tá? (apresentação do tema) O que vocês vão fazer 

com tudo isso, né? Aprendeu contar história e a fazer a atividade, né? O Agir 

Cidadão, o porquê de  ensinar isso para as crianças. Qual é a necessidade? 

(questões controversas). Agora vocês vão realizar esse trabalho lá na sala de 

vocês (argumento de analogia ). Vocês vão contar a história, vão pegar uma 

daquelas atividades que rolou aqui. Não precisa ser necessariamente a do grupo 

que você ficou, pois tinham sete atividades. (suporte com exemplos). Eu não me 

lembro. Qual é a que se encaixa melhor com a sua turma? Com a necessidade lá 

da sua turma? (pedido de esclarecimento) Se é o piolho em geral, todo mundo 

então vai usar a do piolho (argumento de exemplo). Tá bom? Que necessidade 

que vocês identificaram lá? (retomada da questão controversa) Cada um deve 

determinar de acordo com a sua sala (clarificação da questão do enunciador). 

Portanto, vocês vão contar a história e fazer a atividade de acordo com o Agir 

Cidadão que vocês selecionaram (conclusão). E vocês vão preparar essas 

crianças para o Agir Cidadão com os pais (argumento de analogia). 

 

O excerto mostra o momento em que a coordenadora do projeto AB explicita o 

trabalho que será desenvolvido nas salas de aula pelas educadoras. Para iniciar o turno, 

Alzira procura resgatar o trabalho que estava sendo feito pela formadora Rose “Então, 

vocês estão olhando para aquela história pensando em um agir cidadão para ela, né?”. Ao 

realizar uma tomada contínua da palavra do trabalho realizado por Rose, Alzira utiliza a 2ª 

pessoa do plural e marca que o tópico principal é pensar em um Agir Cidadão a partir de 

uma história.  

Com essa frase, Alzira procura resgatar com os interlocutores qual era a tarefa 

desenvolvida naquele momento. Depois disso, Alzira apresenta também os passos já 

trilhados pelo grupo até a oficina atual, ou seja, já foi feito um trabalho com contar 

histórias, elencar atividades sociais relevantes, elaborar e apresentar essas atividades. Essa 

introdução em seu turno foi importante para que os participantes pudessem fazer uma 

retrospectiva das tarefas já desenvolvidas e, assim, conectar o tema do trabalho do dia 

“Então, agora só o que está faltando é o Agir Cidadão, tá?”. Sempre em suas colocações, 

Alzira procurou manter a ligação dos interlocutores por meio de questionamentos de 
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ligação, ou seja, a utilização do ‘tá?’, ‘né?’ O tempo do discurso é marcado pela palavra 

‘agora’. Isso delimita qual ação será realizada naquele espaço-tempo. 

Em sequência, Alzira foca mais uma vez o tema Agir Cidadão e apresenta tópicos 

para discussão sobre o significado do que é trabalhar o Agir Cidadão “... o porquê de 

ensinar isso para as crianças. Qual é a necessidade?”. Essa é a questão controversa. Esse 

precisa ser o ponto de posicionamento de cada uma das educadoras. É a questão do assumir 

responsabilidades em uma escola como organização aprendente  (Fullan & Hargreaves, 

2000). Em uma escola aprendente, todos precisam refletir sobre a necessidade e o valor do 

que estão ensinando. É a atuação de todos em busca de melhores condições sociais. 

Neste excerto, o tempo verbal se alterna entre presente, pretérito e futuro, com 

unidades dêiticas temporais que informam o interlocutor sobre o desenvolvimento do 

trabalho pelo grupo: “Vocês estão olhando, Fizemos as atividades, Aprendeu contar, Vão 

realizar” . Essa alternância no tempo verbal parece demonstrar que a produção de 

conhecimento está interligada com o planejamento, com as ações efetuadas na escola e 

com a intencionalidade do que foi ou será o produto final. 

Depois disso, Alzira apresenta a necessidade e os passos para que as educadoras 

desenvolvam o trabalho em suas salas de aula “Vocês vão contar a história, vão pegar uma 

daquelas atividades que rolou aqui”. E também propõe que o trabalho seja criativo e 

expandido “Não precisa ser necessariamente a do grupo que você ficou, pois tinham sete 

atividades”. Para que as educadoras pudessem desenvolver criativamente suas aulas, Alzira 

resgatou o que já tinha sido desenvolvido e apresentou os passos que as educadoras 

necessitariam avançar em sala de aula para, depois, ampliar relatando que elas poderiam 

fazer atividades diferentes das que já desenvolveram nos grupos que formaram na oficina 

do Grupo de Apoio. Esse movimento proposto por Alzira é justificado pelos estudos de 

Vygotsky, uma vez que não se cria a partir do nada, pois a particularidade da criação 

implica sempre um modo de apropriação e participação na história e na cultura (Vygotsky, 

1930/1999). 

Em seguida, Alzira faz perguntas para esclarecimento “Qual é a que se encaixa 

melhor com a sua turma? Com a necessidade lá da sua turma?” e reafirma a importância 

das educadoras verificarem a necessidade de cada sala de aula. Para justificar o seu ponto 

de vista, Alzira utiliza-se de um argumento de exemplo. Em uma das discussões na oficina 

teria sido levantado o problema de que em uma das creches as crianças estavam com 

piolho. Alzira provavelmente lembrou-se desse detalhe e trouxe um exemplo bem próximo 
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da realidade das educadoras “Se é o piolho em geral, todo mundo então vai usar a do 

piolho”. Para verificar se as educadoras estão compreendendo, Alzira utiliza-se de uma 

pergunta de ligação “Tá bom?”, ou seja, uma pergunta que tem por objetivo manter a 

ligação da plateia com o enunciador.  

O exemplo sobre o trabalho com o piolho parece ter sido utilizado para que as 

educadoras pudessem refletir com base no que foi discutido na oficina e expandir essa 

reflexão para a sua sala de aula. A base da capacidade de construir elementos vem da 

combinação do velho em novas maneiras. Toda obra da imaginação constrói-se por 

elementos advindos da experiência anterior das pessoas (Vygotsky, 1930/1999).  

Talvez com o intuito de realmente destacar a importância do desenvolvimento do 

trabalho com foco no Agir Cidadão partindo da necessidade de cada creche, Alzira 

novamente questiona “Que necessidade que vocês identificaram lá?” e procura clarificar o 

que está enunciando “Cada um deve determinar de acordo com a sua sala” . Essa 

afirmação deixa claro que existe a singularidade de cada sala de aula e cabe a cada 

educadora elencar a necessidade a ser trabalhada. Podemos verificar isso por meio das 

palavras ‘Cada um’  e ‘com a sua sala’. Saber qual é a necessidade, saber o que é preciso 

mudar, é conhecer a realidade (Comte Sponville, 1952/2008). 

Criar o novo, criar com base na realidade de cada sala de aula está interligado com 

os estudos de Vygotsky (1930/1999). Para o autor, o sujeito cria suas próprias condições de 

existência com foco na satisfação de suas necessidades por meio de instrumentos; porém, é 

relevante destacar a criação de novas condições de possibilidades que se interligam em um 

constante movimento de transformação. Dessa forma, os indivíduos vêm a saber sobre o 

mundo por meio da coconstrução do conhecimento baseado em experiências com o meio 

sócio-histórico (Moran & John-Steiner, 2003). 

Depois de destacar a relevância do trabalho com a singularidade e ao utilizar o 

operador argumentativo ‘portanto’ (Koch, 1992/2004), Alzira conclui o seu pensamento 

“Portanto, vocês vão contar a história e fazer a atividade de acordo com o Agir Cidadão 

que vocês selecionaram”. E sustenta a sua conclusão com um argumento de analogia “E 

vocês vão preparar essas crianças para o Agir Cidadão com os pais”. Com a utilização do 

operador argumentativo ‘e’ (Koch, 1992/2004), Alzira soma mais um argumento a favor da 

conclusão dada. Dessa forma, parece confirmar para as educadoras que, ao contar a história 

e fazer a atividade de acordo com o Agir Cidadão, elas estarão preparando essas crianças 

para que desenvolvam o Agir Cidadão também com os pais. Esse movimento pressupõe 
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que o conhecimento precisa ir para o espaço extramuros da creche. É a relação do homem 

com a sociedade, uma relação espiral dialética (Leontiev, 1978) em que o conhecimento da 

escola procura transformar o conhecimento da comunidade e vice-versa. 

Ao finalizarmos a análise dos excertos dessas oficinas, é necessário respondermos 

as perguntas de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos três excertos das oficinas, a produção de conhecimento no subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu de forma criativa. Podemos verificar isso por 

meio da diversificação dos tipos de argumentos (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005) utilizados pelos participantes. Foram utilizados argumentos de exemplo, de 

causalidade, de referência à fonte, à autoridade, à hierarquia, de analogia e de comparação. 

Essa diversidade de argumentos está relacionada aos diferentes significados 

compartilhados pelos enunciadores. Nesse movimento, a argumentação foi utilizada para 

fazer as ideias interagirem, colocando-as em contato (Navega, 2005).  

Ao observar os enunciados dos excertos, pode-se afirmar que houve um 

desenvolvimento pertinente (Pontecorvo, 2005), uma vez que Rose busca compor relações, 

a todo momento, com argumentos de exemplo e de hierarquia. Ao problematizar algumas 

situações, possibilita que as educadoras apresentem os seus pontos de vista, no papel de 

crianças. Ao buscar compreender a natureza do diálogo entre a formadora e as educadoras, 

percebe-se que a palavra do discurso internamente persuasivo (Bakhtin, 1934-

35/1975/1998) permite que réplicas e comentários das educadoras se infiltrem no discurso 

da formadora. 

Em todos os excertos analisados. Percebe-se que houve uma preocupação da 

formadora no intuito de explicar e compreender a experiência das educadoras. Nesse 

movimento, Rose sempre buscou ir além (Holzman, 2002) das respostas dadas pelas 

educadoras. Para isso utilizou-se de perguntas para explicação e para esclarecimento. Ao 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 
subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 
ocorreu de forma criativa? 
 

– Que significados são produzidos? 
– Qual é o papel da argumentação neste processo? 
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apresentar questões controversas, o foco não residiu simplesmente nas educadoras se 

posicionarem com sim ou não – positivo ou negativo –, mas em um plano diferenciado, o 

qual possibilitou que o tema em discussão fosse visto por um ângulo novo (Vygotsky, 

1926/2004). Ao problematizar, Rose possibilitou que as educadoras participassem com os 

seus pontos de vista. 

Durante a oficina, os participantes relacionaram suas ideias uns com os outros e, 

nesse movimento,  modificaram-se e produziram novos conhecimentos. De acordo com 

Spinoza (1677/2002) quando uma ideia se compõe com outras ideias, aumenta a potência 

de agir dos participantes. Pode-se verificar isso no excerto em que a formadora Rose está 

desenvolvendo uma reflexão sobre a diferença entre o papel do dentista e da educadora. 

Em (42) Rose reformula a questão controversa “Qual é a grande diferença?” e nos turnos 

(43) a EdM posiciona-se “É que a gente tem o papel de estimular, de despertar para evitar 

que surjam as cáries.”; em (44), Ed5 relata que pretende “Despertar na criança o hábito 

da escovação.” e, em (46), Coord J complementa “... No caso, o dentista estaria cuidando 

da outra parte, pois já aconteceu. Por exemplo, a criança já está com cárie. Nós 

trabalhamos a prevenção. O porquê da higienização”.  

Por meio da performance, as educadoras participaram e apropriaram-se da cultura 

do grupo. No plano imaginário, desenvolveram a capacidade de planejar, imaginar 

situações e representar papéis. Esse movimento é fundamental para participar de situações 

sociais diversas. A participação das educadoras na performance cria base para a integração 

com a vida, uma vez que, ao recriarem papéis e situações, vão produzindo conhecimentos 

(Liberali, 2009a). 

A argumentação foi utilizada para fazer as ideias interagirem, colocando-as em 

contato (Navega, 2005). Esse movimento parece ter possibilitado ao grupo ir além da 

discussão sobre a utilização da escova de dente conforme apontado inicialmente por Rose 

no turno (328). Por meio das intervenções da formadora, o grupo de educadoras procurou 

respostas mais bem fundamentadas. Porém, em vários momentos, as questões propostas 

pela formadora já eram respondidas por ela mesma, como por exemplo em (351) “O que 

pode colocar aqui na escova de dente? (questão controversa) Um pouquinho de 

sabonetinho”. Esses posicionamentos sugerem que o excerto analisado revela uma 

tendência maior para o discurso internamente persuasivo, porém, muitas vezes, a própria 

formadora já traz as alternativas para responder as questões. 
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Os espaços de formação de educadores precisam estar indissociavelmente 

relacionados à construção de saberes a partir das experiências e da identidade de todos os 

participantes (Sanches, 1998). O processo de argumentação é um processo social (Abreu, 

2004) porque se baseia na possibilidade dos interlocutores apresentarem razões e pontos de 

vista com o objetivo de compartilharem  diferentes olhares.  

Em alguns momentos, tanto Rose quanto Alzira perceberam que não bastaria 

indicar algumas possibilidades produtivas de intervenção para que as educadoras pudessem 

ter condições de se posicionar, sendo necessário, também, fornecer sugestões operacionais 

e repertório de exemplos. Esse movimento discursivo possibilitou reorganização cognitiva 

(Alarcão, 2003) com a possibilidade de alcançar uma ulterior e mais profunda 

compreensão do tópico em discussão. 

Ao citar os exemplos e incentivar que as educadoras construíssem seu planejamento 

de tarefas com foco no Agir Cidadão, Rose e Alzira buscavam a construção de resultados 

criativos comuns na Cadeia Criativa (Liberali, 2006), em que parceiros necessitam ter a 

oportunidade de produzir algum tipo de “livre-arbítrio de ação” (Liberali, 2007). 

Nesta análise, por meio dos diversos argumentos apresentados, os participantes 

elucidaram os seus sentidos. É interessante ressaltar o entrelaçamento dos processos 

individuais e sociais (Hedegaard, 1996) em empreendimentos criativos no decorrer do 

movimento entre o espaço de formação “Já vimos como contar história, já vimos várias 

atividades sociais que tem lá dentro. Qual é a relevância? Fizemos as atividades que 

ficaram maravilhosas e já foram apresentadas” e a realidade da creche inserida em uma 

comunidade “Portanto, vocês vão contar a história e fazer a atividade de acordo com o 

Agir Cidadão que vocês selecionaram. E vocês vão preparar essas crianças para o Agir 

Cidadão com os pais”.   

Nesse movimento, a internalização é a transformação ou reorganização de 

informações recebidas e das estruturas mentais baseadas nas características singulares e no 

conhecimento existente; e a externalização precisa ser compreendida como a construção de 

significados baseados em produtos criativos, compostos de ideias compartilhadas e 

conhecimentos diversificados (Moran & John-Steiner, 2003).  

Em vários momentos, observa-se o movimento da Cadeia Criativa entre os elos A e 

B, principalmente quanto à questão da necessidade. A questão levantada por Fernanda no 

encontro de planejamento (elo A) – “As pessoas precisam desse conhecimento para quê?” 

– aparece tanto na fala da Rose (350) “... Ah! Não tenho dinheiro para comprar a pasta de 



 
 

164 

dente. Como é que a gente pode limpar? Pode fazer o quê?” e na fala da Alzira “Que 

necessidade que vocês identificaram lá? Cada um deve determinar de acordo com a sua 

sala”. A Cadeia Criativa (Liberali, 2006) implicou em esforços em parceria em uma 

atividade (elo A), produzindo significados que foram compartilhados com novos parceiros 

(elo B) por meio da explicitação dos sentidos. E, simultaneamente, já apontando para elos 

bem mais à frente, como a performance da aula e a ação das crianças com os pais.  

A partir dessa perspectiva, apresento, a seguir, um quadro síntese com o intuito de 

marcar alguns turnos importantes. Esses turnos selecionados relacionam-se com a 

produção compartilhada de conhecimento quanto aos tópicos de discussão ligados com o 

tema Agir Cidadão no movimento da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

 

 

QUADRO SÍNTESE 

 
Planejamento PUC PUC com GA 

GA 
com 
GE 

Aula 
Apresentação 
no Simpósio 
Ação Cidadã 

Agir 

Cidadão 

(220) Fe – “Não adianta 
eu saber que dá 
enchentes. Eu preciso 
saber o que eu faço, 
como eu prevejo” 
 
 
 
(591) – Fe – “Dente de 
leite. O dente cai, 
escovar o dente, a 
importância do escovar. 
É muito importante 
ensinar, pois existem 
algumas  técnicas de 
escovação. Aliás, vocês 
precisam procurar 
como é que escova os 
dentes. De cima para 
baixo?  
(592) – Vivi – Também 
é importante trabalhar 
como prevenir a cárie.  
(593) – Rose –  E como 
passar o fio dental.  
(594) – Fe – Tem que 
trabalhar com as 
crianças como é que 
faz. 

(268) Rose – 
Então, a gente vai 
ao dentista para 
tirar o bicho do 
dente ou a      gente 
deixa o bicho lá? 
 
 
(344) Ed2 – Tia. 
Ela disse que a mãe 
dela não tem 
dinheiro para 
comprar esse fio. 
 
(350) Rose – 
“...Ah! Não tenho 
dinheiro para 
comprar a pasta de 
dente (tema). 
Como é que a 
gente pode limpar? 
Pode fazer o quê? 
 
(353) – Rose “...Eu 
trouxe aqui porque 
vocês precisam 
conhecer que existe 
algo específico 
para isso (tese), 
mas não quer dizer 
que quem não tem, 
vai ter que ficar 
com cárie  
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Então, chegando 
em casa vocês vão 
dizer para a mamãe 
que vocês querem 
escovar os dentes 
 
(43) – EdM – É 
que a gente  tem o 
papel de estimular, 
de despertar para 
evitar que surjam 
as cáries. 
 
(205) – Alzira O  
Agir Cidadão, o 
porquê de  ensinar 
isso para as 
crianças. Qual é a 
necessidade? 
 
Portanto, vocês vão 
contar a história e 
fazer a atividade de 
acordo com o Agir 
Cidadão que vocês 
selecionaram. E 
vocês vão preparar 
essas crianças para 
o Agir Cidadão 
com os pais 
 
 
 
 

Quadro 29: Quadro Síntese dos tópicos relacionados com o Agir Cidadão – elo B da Cadeia Criativa  

 

3.3 – Elo C: Encontros de formação das educadoras de cada creche  

 

Nesta subseção apresento a dinâmica da organização do trabalho dos encontros de 

formação do Grupo de Apoio (GA) com as educadoras, cujo objetivo era o GA ensinar 

o que aprendeu nas Oficinas para o Grupo de Educadoras locais de cada creche. 

Os encontros estavam previstos para serem realizados em cada uma das creches; 

porém, por uma questão de logística e organização, optou-se por realizar em salas da 

Entidade Civil. Nos dias de realização desses encontros, os integrantes do GA de cada 

creche reuniam-se com as demais educadoras da própria creche e ocupavam uma sala da 

Entidade Civil. Dessa forma, cada grupo levantava a necessidade específica da creche e 

planejava tarefas relacionadas com uma história infantil tendo por foco o Agir Cidadão.  
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Retomando o elo B, Alzira havia explicado a tarefa proposta a ser realizada pelas 

educadoras e enfatizara que precisavam desenvolver o que aprenderam conforme a 

necessidade de sua creche. (205) “Qual é a que se encaixa melhor com a sua turma? Com 

a necessidade lá da sua turma? Que necessidade vocês identificaram lá?” Também 

destacou que as educadoras poderiam escolher um tema entre os sete desenvolvidos na 

história. Nesse sentido, Alzira propôs que cada integrante do Grupo de Apoio realizasse o 

trabalho com as educadoras da creche, escolhendo apenas o tema que mais se relacionasse 

com a necessidade de sua creche. 

Com essa orientação, no dia 05 de outubro de 2007, das 8h às 12h, foi realizado um 

encontro de formação do Grupo de Apoio com as educadoras. O encontro iniciou com 

todos juntos no salão principal da EC para que a formadora Rose pudesse relembrar as 

tarefas realizadas no mês anterior. Após esse momento, os grupos foram divididos por 

creche. Esse encontro marcou o início do trabalho do Grupo de Apoio com o Grupo de 

Educadoras. A tarefa do Grupo de Apoio seria apresentar para as educadoras de sua creche 

algumas histórias, com foco em levantar, juntamente com elas, o tema do Agir Cidadão e 

as atividades sociais. Para tanto, foram apresentados vários livros a cada Grupo de 

Educadoras.  

As relações sociais marcam as relações estabelecidas entre os sujeitos de uma 

atividade em um determinado contexto específico. Nessa atividade, as educadoras que 

faziam parte do Grupo de Apoio ocupavam o lugar de formadoras do Grupo de Educadoras 

de sua creche.  

Historicamente, de acordo com Fuga (2009: 61), o sistema de apoio entre 

professores foi concebido a partir de uma ideia americana, em 1986, da formação de  

Grupos de Assistência entre Professores. Esse grupo tinha por objetivo solucionar 

problemas de grande número de alunos com necessidades especiais. Na Inglaterra, esse 

tipo de trabalho é conhecido como Teacher Support Teams (TST), apresentando-se como 

apoio individual aos professores que apresentam dificuldades relacionadas aos seus alunos.  

Esse tipo de trabalho ganha novos olhares, a partir dos trabalhos desenvolvidos por 

Daniels & Norwich (1992) e Creese, Daniels & Norwich (1997). Esses trabalhos propõem, 

além do apoio às necessidades especiais dos alunos, que também sejam estabelecidas 

culturas colaborativas que apoiem o crescimento mútuo entre professores (Parrilla & 

Daniels, 2004).  
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Nesse modelo britânico, os integrantes do Grupo de Apoio passam por um período 

de formação inicial, de modo a obterem subsídios teóricos que ajudem na sustentação do 

seu trabalho. Essa formação é importante para que também vivenciem situações que 

precisarão analisar e apoiar no seu grupo de educadores. Para Parrilla & Daniels, (2004) os 

integrantes do Grupo de Apoio devem ser da instituição do grupo de professores que vão 

assessorar e devem conhecer a rotina escolar. 

Segundo Fuga (2009), a experiência desses mesmos pesquisadores na Espanha tem 

revelado resultados positivos, quanto ao aumento da tolerância docente frente às 

dificuldades encontradas e quanto ao engajamento ativo dos professores na busca criativa 

de soluções para as situações vivenciadas.  

Pode-se observar traços dessas experiências na composição do Grupo de Apoio do 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis. Conforme já apresentei, as educadoras 

foram indicadas pela coordenação das creches e avaliadas pela equipe de pesquisadores da 

PUC para compor o Grupo de Apoio e este participou de vários encontros com os 

pesquisadores da PUC com objetivo de se preparar para realizar as oficinas com o Grupo 

de Educadoras.  

É importante destacar que essa atividade está inserida em um determinado tempo-

espaço, permeada por interesses e necessidades da cultura  estabelecida no grupo. Os 

integrantes do Grupo de Apoio vieram do grupo de educadores da própria creche e em 

alguns momentos, durante o lanche ou o almoço, vários integrantes comentaram com os 

pesquisadores sobre a dificuldade de serem ouvidos pelos seus próprios colegas. A 

formadora Rose sempre retomava com todos, no início de vários dias de trabalho, sobre a 

função do Grupo de Apoio. Foram elaborados slides50 que reafirmavam que o Grupo de 

Apoio: 

− é formado por participantes de uma mesma instituição que assume 

responsabilidade por determinado assunto a ser trabalhado de maneira 

colaborativa com os demais colegas na instituição; 

− torna-se responsável por ações transformadoras de sua prática e dos demais 

colegas; 

− responsabiliza os demais pela formação em cadeia. 

 

                                                 
50 Esses slides foram elaborados pelos pesquisadores da PUC-SP e, sempre que necessário, eram 
apresentados para retomar o objetivo da formação do Grupo de Apoio. 
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A oficina aqui analisada foi realizada em uma sala da EC e estavam presentes 4 

integrantes do Grupo de Apoio, 9 educadoras da mesma creche, a formadora Rose, uma 

aluna pesquisadora-formadora e duas pesquisadoras-formadoras da PUC-SP.  

Todos os participantes compartilhavam do objetivo geral do encontro, mas também 

tinham os seus objetivos específicos conforme o papel social que desempenhavam no 

grupo. A formadora Rose objetivava analisar o movimento feito pelo Grupo de Apoio na 

mediação da construção do Agir Cidadão com base em uma história infantil. Os integrantes 

do Grupo de Apoio tinham por objetivo ensinar o que aprenderam com as oficinas para o 

Grupo de Educadoras. O Grupo de Educadoras tinha por objetivo aprender com o Grupo 

de Apoio e também observar como poderiam relacionar o que aprenderam com o trabalho 

realizado pela Professora Doutora Alzira Shimoura quanto ao contar histórias.  

Nesse dia, para ajudar a sistematização dos tópicos discutidos, foi distribuída uma 

ficha, denominada Quadro de Expectativas (Anexo 1) que havia servido de orientação na 

última formação que Rose fez com o Grupo de Apoio. Essa ficha foi elaborada pelos 

pesquisadores e continha os seguintes campos para preenchimento: história, necessidade da 

creche, Agir Cidadão, eixos de ensino51, objetivos e conteúdos. A aluna pesquisadora-

formadora tinha por finalidade, além de colaborar com a discussão, gravar a oficina 

produzindo material para o Grupo de Pesquisa LACE e para utilização nesta tese. As 

demais pesquisadoras-formadoras tinham por objetivo ajudar a mediação elaborada pela 

formadora Rose. 

O quadro a seguir foi organizado frente aos conteúdos temáticos (Bakhtin, 

1953/2003) e em destaque estão os turnos que envolvem a discussão sobre o Agir Cidadão. 

 

Encontro de Formação das Educadoras – Dia 05 de outubro de 2007 

Turnos Ações discutidas 
1 Abertura 

Apresentação do objetivo do encontro e explicação das divisões dos 
participantes por creche para o desenvolvimento do trabalho. 
(Divisão dos grupos – Abaixo seguem dados de uma determinada creche) 

2-27 Contação de uma história escolhida pelo Grupo de Apoio 
Mediação do Grupo de Apoio para levantar o Agir Cidadão da história 
contada. 
Levantamento da necessidade da creche 
Discussão sobre o assunto abordado na história e sobre a importância da 
participação dos pais na creche.  

                                                 
51 Os eixos de ensino foram estabelecidos pela Secretaria Municipal da Educação e consistem em: Música, 
Natureza e Sociedade, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Movimento e Matemática. 
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28-69 Levantamento de conflito sobre as ideias do Grupo de Educadoras e do Grupo 
de Apoio 
Retomada sobre o assunto da história 
Retomada sobre o Agir Cidadão da creche 

70-114 Identificação da faixa etária trabalhada 
Retomada do objetivo, exemplos de ações 

115-172 Preenchimento da ficha de sistematização e exemplos dados pela formadora 
 

173-344 Continuação do preenchimento da ficha 
345-428 Retomada pela formadora sobre como está a construção da planilha 

Esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo da planilha 

Quadro 30: Organização dos turnos: Encontro de formação das educadoras – 5 de outubro de 2007 

 

O Grupo LACE compreende, neste projeto, a formação do Grupo de Apoio como 

uma organização de professores de uma mesma instituição para que, sem hierarquia de 

funções, assumam responsabilidades por uma determinada demanda da creche e, com base 

na colaboração, procurem atingir um objetivo compartilhado por todos. 

Nesse prisma, optei por recortar excertos com foco no trabalho de mediação do 

Grupo de Apoio com as educadoras no que tange ao conceito de Agir Cidadão. No evento 

em análise, os participantes estavam organizados em círculo. Uma integrante do Grupo de 

Apoio pergunta para as educadoras se conhecem a história “O anjo azul”, de Gerusa 

Rodrigues Pinto, editada pela Livraria FAPI – Editora. Essa integrante do Grupo de Apoio 

conta a história para todos e depois disso levanta um questionamento sobre o Agir Cidadão 

e a necessidade da creche, como pode ser observado no próximo excerto. Para melhor 

compreensão, o Grupo de Apoio está identificado pelas siglas EdM, E2, E4 e as integrantes 

do Grupo de Educadoras estão identificadas por Eh1, Eh2 e Eh3. 

 

Excerto 9: 

(6) EdM – De que forma a gente pode encontrar esse Agir Cidadão? (questão 

controversa) Que é uma necessidade nossa da creche e que vai ultrapassar o 

muro da creche (ponto de vista do enunciador). De que forma? Qual é o Agir 

Cidadão? (retomada da questão controversa) 

(7) E2 – Do que falava a historinha? (pergunta para explicação) 

(8) Eh1 – Respeito (ponto de vista do enunciador) 

(9) EdM – Respeito? (pergunta para esclarecimento) 

(10) E2 – Respeito. 

(11) EdM – Mas vocês estão dando o critério 
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(12) Mô Guerra – Acho que vocês discutiram alguma coisa lá, não discutiram? 

(pergunta para raciocínio/apoio – para criar base para a apresentação de uma 

posição) 

(13) Eh2 – Não pode ser tudo aquilo que a gente discutiu. (ponto de vista do 

enunciador) 

(14) E2 – É. 

(15) Eh1 – A história fala o seguinte: é um anjinho que tirava pena de todos os 

outros que ele convivia e tinha alguém que punia. (ponto de vista – respondendo 

turno 7) Portanto, alguém achou uma maneira de punir ele para que mudasse o 

seu comportamento (argumento de causalidade).  

(16) Eh2 – E também para que ele percebesse que estava errado (argumento de 

comparação). 

(17) Eh1 – Nós queremos levar para a creche, a gente pode até trabalhar um 

pouquinho com as crianças (tema), mas nós não temos o suporte dos pais 

(argumento de analogia). Na verdade, temos que fazer o nosso trabalho da 

creche e quando chega em casa, tudo aquilo que a gente construiu é derrubado 

(ponto de vista do enunciador) porque os pais não dão suporte (argumento de 

causalidade). 

(18) EdM – Então a necessidade da creche que vocês identificaram é a ajuda dos 

pais (conclusão). É isso? Vocês encontraram a dificuldade na ausência dos pais, 

é isso? (perguntas para raciocínio/apoio – para criar base para a apresentação de 

uma posição)  

(19) Eh2 – Isso (ponto de vista do enunciador). 

(20) EdM – Então trabalhar o Agir Cidadão convidando os pais? (pergunta para 

esclarecimento) 

(21) Eh1 – Como educar as crianças. Como trabalhar com as crianças para que elas 

sejam menos agressivas (ponto de vista do enunciador). 

(22) EdM – Mas de que forma? (questão controversa) 

(23) Eh2 – Ah! Com reuniões, até para que os pais se interessem, visitem a creche, 

passem um dia, conheçam seu filho dentro da creche (argumento de exemplo) e 

que realmente levem para casa aquilo que é aprendido aqui (argumento de 

causalidade). 

 

Após a história ser contada, no turno (6), EdM lança uma questão controversa “De 

que forma a gente pode encontrar esse Agir Cidadão?”  apresentando,  também, o seu 

ponto de vista para sustentar e facilitar a compreensão do que está perguntando “Que é 
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uma necessidade nossa da creche e que vai ultrapassar o muro da creche”. Essa questão é 

fundamental na mediação da produção de conhecimentos compartilhados no grupo e, como 

já apresentado, também foi trabalhada com ênfase pela formadora Rose no elo B da Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006) analisado no item anterior. Ao utilizar a expressão ‘a gente’ e 

‘nossa creche’, a educadora implica-se no objetivo de procurar também uma resposta, já 

que faz parte do grupo de educadores que atuam na creche.  

Tanto no turno (6) da educadora EdM quanto no turno (7) da educadora E2, as 

integrantes do Grupo de Apoio fazem perguntas de explicação para criar espaços de 

colaboração. Por meio dessas perguntas parecem ter por objetivo ampliar a possibilidade 

de participação das outras educadoras. 

Analogamente, esse ponto pode ser relacionado com os estudos de Liberali (2010) 

sobre o engajamento dos sujeitos no processo de formação de formadores. A pesquisadora 

afirma que “o produto desta formação precisa emergir como algo sobre o qual os sujeitos 

têm consciência em uma forma ideal, intencional, como um objeto de desejo 

compartilhado”. Neste excerto, percebemos uma intencionalidade das educadoras do 

Grupo de Apoio na mediação da oficina que estão realizando. Em (7), E2 procura 

relembrar a temática da história contada e, no turno seguinte, a Educadora do Grupo que 

aprendeu a contar histórias se posiciona dizendo que a historinha trabalhava a questão do 

respeito. No turno (9), EdM apresenta um questionamento e no turno (11) a mesma 

educadora do Grupo de Apoio levanta uma objeção  “Mas vocês estão dando o critério”.  

Em seguida, a aluna pesquisadora-formadora Mônica Guerra, no turno (12) 

pergunta “Acho que vocês discutiram alguma coisa lá, não discutiram?”, procurando fazer 

uma ligação entre o que está sendo discutido pelo Grupo de Apoio e o que as educadoras já 

vivenciaram no trabalho realizado pela Professora Doutora Alzira Shimoura. O uso do 

dêitico de lugar ‘lá’ demonstra que possivelmente ocorreu uma discussão sobre o mesmo 

tema em outro espaço-tempo, ou seja, nas oficinas que o Grupo de educadoras participava 

com a Professora Doutora Alzira Shimoura. Ao utilizar ‘acho’, Mônica modaliza o que 

está dizendo, uma vez que não participou dos encontros do Grupo de Educadoras. 

Essa pergunta feita no turno (12) parece instalar um conflito no Grupo de 

Educadoras, uma vez que no turno (13) Eh2 relata que “ Não pode ser tudo aquilo que a 

gente discutiu” . Em seguida, no turno (14), E2 do Grupo de Apoio, afirma que é, sim. Esse 

movimento discursivo parece impulsionar Eh1 a recuperar a história lida para puxar o fio 

condutor da discussão. Dessa forma, no turno (15), Eh1 apresenta o tópico desenvolvido 
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na história e utiliza-se do operador argumentativo ‘portanto’ (Koch, 1992/2004) para 

apresentar um argumento de causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, (1996/2005). Ao 

verbalizar “Portanto, alguém achou uma maneira de punir ele para que mudasse o seu 

comportamento”, demonstra que a conclusão da história remete a uma punição da 

personagem para mudança de comportamento.  

Em seguida, no turno (16), Eh2, ao utilizar o operador argumentativo ‘e também’, 

faz uma comparação pois é necessário que a pessoa que realizou algo errado perceba que 

errou. 

No turno (17), Eh1 continua o seu raciocínio iniciado no turno (15) demonstrando 

que pretendem trabalhar na creche: “Nós queremos levar para a creche, a gente pode até 

trabalhar um pouquinho com as crianças..”; porém, ao utilizar o operador argumentativo 

‘mas’ (Koch, 1992/2004), a educadora afirma, por meio da utilização de um argumento de 

analogia (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005), que não contam com um suporte dos 

pais. Com esse contra-argumento, a educadora parece afirmar que o apoio dos pais é 

fundamental para a concretização do trabalho desenvolvido na creche.  

A educadora continua apresentando o seu ponto de vista: “Na verdade, temos que 

fazer o nosso trabalho da creche e quando chega em casa, tudo aquilo que a gente 

construiu é derrubado...” justificado por um argumento de causalidade (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca 1996/2005) “.....  porque os pais não dão suporte”.  

A seguir, no turno (18),  EdM conclui o que estava sendo discutido “Então a 

necessidade da creche que vocês identificaram é a ajuda dos pais” e, talvez, com o 

objetivo de confirmar se estava concluindo adequadamente o que foi discutido, EdM 

utiliza perguntas para apoiar o raciocínio. Ao verbalizar “É isso? Vocês encontraram a 

dificuldade na ausência dos pais, é isso?” EdM parece tentar criar base para que as demais 

educadoras se posicionem quanto ao que estava em discussão. 

Após resposta afirmativa da Eh2 no turno (19), EdM utiliza-se de uma pergunta 

retomando a questão sobre o Agir Cidadão. Ao perguntar “Então trabalhar o Agir Cidadão 

convidando os pais?”, EdM parece querer unir a necessidade da creche levantada pelas 

educadoras com o trabalho com o Agir Cidadão. 

Essa pergunta leva Eh1 a apresentar o seu ponto de vista sobre o que precisaria ser 

trabalhado: “Como educar as crianças. Como trabalhar com as crianças para que elas 

sejam menos agressivas”. Em sequência, no turno (20), EdM retoma a questão controversa 
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já apresentada no turno (6), buscando um maior engajamento das educadoras na discussão 

atrelada ao trabalho com o Agir Cidadão.  

Talvez essa retomada da questão controversa tenha criado um espaço colaborativo 

na discussão e uma maior clareza do que estava sendo discutido. Tal fato pode ser 

comprovado pela interjeição “Ah!” enunciada por Eh2 no turno (21) É interessante 

ressaltar que essa retomada da questão controversa possibilitou que Eh2 verbalizasse que a 

forma para desenvolver esse trabalho precisava ser com reuniões com os pais. Em seguida, 

a educadora apresenta argumentos para validar o seu posicionamento. Ao utilizar o 

operador argumentativo ‘até’ (Koch, 1992/2004), a educadora apresenta um argumento de 

exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005), ilustrando que, com as reuniões, os 

pais podem se interessar pelo trabalho desenvolvido na creche, podem visitar o local, 

passar um dia; enfim, conhecer como é a atuação do filho dentro da creche. Nesse sentido, 

todo espaço de formação de educadores precisa pressupor mudanças, ativando novas 

aprendizagens nos participantes e também nas suas práticas docentes (Garcia, 1992). Dessa 

forma, a educadora apresenta o que necessita ser enfatizado para desenvolver um trabalho 

relacionado com a necessidade da creche. 

Dando continuidade, ainda com o objetivo de validar a importância do trabalho 

com reuniões, a educadora utiliza-se da conjunção aditiva ‘e’  para introduzir um 

argumento de causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005)  “e que realmente 

levem para casa aquilo que é aprendido aqui”.  Esse argumento parece concluir o 

encadeamento de ideias apresentadas pela educadora, uma vez que o trabalho da creche 

será levado para casa pelos pais, se eles participarem das reuniões, com o objetivo de  

conhecer o seu filho na creche. 

Esse ponto de vista apresentado por Eh2 no turno (23) pode ser relacionado com a 

discussão feita pela pesquisadora Alarcão (2003). Para a estudiosa, é importante que na 

escola todos sejam atores: alunos, professores, funcionários, pais, uma vez que todos são 

responsáveis para com a escola e com a sociedade.  

Na sequência interativa apresentada, pode-se apontar que houve desenvolvimento e 

pertinência (Pontecorvo, 2005), na medida em que ocorreu o encadeamento de turnos inter-

relacionados e expansivos com relação ao tema abordado. 

Quando os sentidos (Vygotsky, 1934/1993) dos participantes apresentados nos 

turnos (10) a (23) se encontram, pode-se deparar com contradições. Muitas vezes essas 

contradições levam a conflitos e podemos encontrar ações de resistência ou afrontamento. 
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Esses momentos são geradores potenciais (Cole, 1993) de aprendizagem expansiva. 

Analisando esse ponto no excerto abaixo, pode-se perceber que a integrante EdM do Grupo 

de Apoio novamente lança uma pergunta com o objetivo de alinhar a discussão em torno 

do conceito de Agir Cidadão. Ao iniciar o seu turno, EdM procura ressaltar que tudo que 

está sendo discutido (analisado no excerto anterior) é relacionado com a necessidade na 

creche, mas procura destacar qual é o Agir Cidadão. Pode-se acompanhar esse movimento 

discursivo no próximo excerto. 

 

Excerto 10: 

(26) EdM – Porque tudo isso que vocês estão falando, a gente tem realmente 

necessidade na creche, mas qual seria o Agir Cidadão disso? (retomada da 

questão controversa) 

(27) Eh2 – Isso é muito difícil (ponto de vista do enunciador), sabe por quê? 

(pergunta para explicação) Porque a gente se divide, a gente tem uma conversa 

super legal, com exemplos, com várias coisas naquela hora (argumento de 

exemplo). Naquele momento a gente deu opinião, naquele momento. Agora se 

tivessem todas e se a gente tivesse discutido isso naquela hora ia sair um 

trabalho bem legal (argumento de analogia). Porque agora é difícil (tema) 

porque vocês já vêm com uma cabeça com tudo (argumento de comparação). 

(28) E2 – Não, não é isso (ponto de vista do enunciador). 

(29) EdM – Vamos ver na história? (pergunta para raciocínio/apoio – para criar base 

para apresentação de uma posição) 

(30) Eh2 – Eu sei. (ponto de vista do enunciador) 

(31) E2 – Que tipo de comportamento ele tinha na história? Ele era bonzinho? 

(perguntas para explicação)   

(32) Eh2 – Não, ele era ruim. (ponto de vista) 

(33) Eh3 – Ele era difícil. (ponto de vista) 

(34) EdM – Ele era travesso, ele não era ruim (tema). Ele era travesso, porque 

criança ruim não existe (argumento de exemplo) 

(35) Eh2 – Ele era travesso (reformulação do ponto de vista (32)) 

(36) E4 – Olha aqui (mostra o livro) ele está com um negocinho. Puxou a pena, tem 

um pouquinho de agressividade (suportes em forma de exemplos). 

(37) EdM – Então, a necessidade que nós estamos vendo através da historinha e que 

temos na nossa creche é trabalhar o quê? (pergunta para esclarecimento) Vocês 

falaram. 



 
 

175 

(38) Eh2 – A agressividade (ponto de vista) 

(39) EdM – Ah! Agressividade.  

 

Apoiada no que as educadoras disseram, EdM, no turno (26), retoma a questão 

controversa, afirmando que tudo que já foi discutido está relacionado com a necessidade da 

creche, mas ela pergunta “...mas qual seria o Agir Cidadão disso?”. EdM procura marcar a 

importância de se identificar a necessidade que existe na creche. Essa importância pode ser 

observada na análise dos elos A e B já apresentados nesta tese. É importante partirmos da 

necessidade que encontramos na escola para projetarmos o futuro. Considerar essa 

necessidade é fundamental para desenvolver um trabalho que concretize transformações de 

todos em um espaço social (Alarcão, 2003). 

Essa retomada parece causar um conflito em Eh2, como se pode verificar no turno 

(27), quando Eh2 verbaliza: “Isso é muito difícil, sabe por quê?”. Ao utilizar uma pergunta 

de explicação para organizar o seu raciocínio, Eh2 responde o que perguntou e esclarece a 

dificuldade encontrada. Eh2 sustenta o seu ponto de vista apresentando alguns argumentos: 

começa com um argumento de exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005): 

“Porque a gente se divide, a gente tem uma conversa super legal, com exemplos, com 

várias coisas naquela hora.” O exemplo utilizado parece demonstrar que está ocorrendo 

divergência de ideias, de olhares, de sentidos (Vygotsky, 1934/1993) sobre o assunto 

abordado. No mesmo turno, Eh2 faz um relação de como poderia ter sido trabalhado e 

discutido o tema por meio de um argumento de analogia (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005): “Agora se tivessem todas e se a gente tivesse discutido isso naquela hora ia 

sair um trabalho bem legal”. E finaliza o seu turno com um argumento de causalidade: 

“Porque agora é difícil porque vocês já vêm com uma cabeça com tudo”. Ao utilizar o 

operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004), faz uma comparação ressaltando que 

a dificuldade ocorre em virtude de o Grupo de Apoio já trazer tudo que precisa ser 

desenvolvido em suas cabeças. 

Pode-se relacionar essa discussão com os estudos de Daniels (2003). Para o autor, 

as diferentes vozes podem provocar contradições, na medida em que apresentam pontos de 

vista divergentes. A reflexão sobre as contradições precisa sempre buscar partir de 

discussões coletivas (Wertsch, 1991) para a utilização na prática. Nesse prisma, é 

importante criar um espaço capaz de possibilitar o trabalho colaborativo entre todos os 

participantes do grupo a fim de provocar transformações cognitivas (Magalhães, 2004). 
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Trabalhar os conflitos, questionamentos e insatisfações são primordiais (Cole & 

Engeström, 1993) para o desenvolvimento do trabalho do grupo.  

 É interessante notar que esse posicionamento de Eh2 no turno (27) traz um 

conflito, que precisaria ser trabalhado, sobre o modo de condução do Grupo de Apoio 

“Porque agora é difícil porque vocês já vêm com uma cabeça com tudo”. O que se pode 

verificar, nessa sequência discursiva, é que não houve uma reflexão sobre o conflito 

apresentado pela educadora Eh2, uma vez que no turno (28) E2 já afirma “Não, não é 

isso.” Em seguida, EdM retoma, no turno (29), um dos passos que aprendeu nas oficinas 

realizadas pelos pesquisadores (elo B) dessa Cadeia Criativa (Liberali, 2006). Os turnos 

(28) e (29) do Grupo de Apoio parecem silenciar a voz de Eh2 e desconsiderar o 

questionamento que apontava para uma necessidade de discussão da própria metodologia 

de trabalho.  

Dando continuidade à discussão da temática, no turno (30), Eh2 afirma saber sobre 

a história e em seguida, no turno (31), E2 utiliza-se de perguntas de explicação, procurando 

expandir a discussão e fazer uma ligação entre o tema da história e a necessidade da 

creche. As perguntas “Que tipo de comportamento ele tinha na história? Ele era 

bonzinho?” parecem estabelecer um fio condutor sobre o que estava sendo discutido.  

Essas perguntas parecem levar as educadoras participantes a um novo repensar. 

Quando Eh2 responde no turno (32) “Não, ele era ruim” e Eh3 reformula no turno (33) 

“Ele era difícil”, ambas apresentam os seus pontos de vista avaliando o comportamento de 

determinado personagem na história. 

No turno (34), EdM retoma e reformula o que foi dito pela educadora Eh2 no turno 

(32) “Ele era travesso, ele não era ruim”. E utiliza-se do operador argumentativo ‘porque’ 

(Koch, 1992/2004) para apresentar um argumento de exemplo (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1996/2005) “Ele era travesso, porque criança ruim não existe”.  Dessa forma, 

EdM demonstra, sem explicar ou justificar, que, para ela, não existem crianças ruins, elas 

apresentam comportamentos travessos, trazendo para a reunião uma outra voz social, uma 

opinião baseada em senso comum. Com esse posicionamento, Eh2 reformula o seu ponto 

de vista no turno (35), utilizando a terminologia apresentada por EdM: “Ele era travesso”. 

Talvez Eh2 tenha se apropriado de palavras alheias (Bakhtin, 1953/2003) para não soar 

como má, uma vez que considerar criança como ruim é politicamente incorreto. 

Dando continuidade, no turno (36), Ed4 novamente chama a atenção para o livro de 

história “Olha aqui (mostra o livro) ele está com um negocinho. Puxou a pena, tem um 
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pouquinho de agressividade” apresentando suportes em forma de exemplos para justificar 

que o anjinho era agressivo, pois arrancava a peninha de outros anjinhos.  

Apoiando-se nesse turno, EdM parece procurar focar mais a discussão ao verbalizar 

no turno (37) “Então, a necessidade que nós estamos vendo através da historinha e que 

temos na nossa creche é trabalhar o quê?” Ao lançar essa pergunta de esclarecimento, 

EdM responsabiliza-se juntamente com o grupo, utilizando o dêitico de pessoa ‘nós’, e 

busca ligar ao que foi levantado por Ed4 sobre a comportamento do anjinho, talvez porque 

o comportamento do anjinho seja agressivo, tal qual o comportamento das crianças da 

creche. Ao retomar um trecho da história e buscar criativamente fazer um link da atitude do 

anjinho com a necessidade que estão vivenciando na creche, a educadora do Grupo de 

Apoio parece possibilitar que os sujeitos reflitam e pensem soluções para as necessidades 

de forma inventiva, gerando novos produtos para criar novas soluções (Liberali, 2010). É a 

necessidade vital do ser humano em inovar que torna possível essa atividade criadora, uma 

vez que ao criar e transformar o mundo, os sujeitos criam-se a si mesmos e a um mundo 

bem melhor (Sánchez Vázquez, 2007). 

Ainda no mesmo turno, EdM parece afirmar que aquela discussão está 

estreitamente ligada com o que ela pergunta. Pode-se verificar isso na frase “Vocês 

falaram”, também apresentada no turno (37). Em seguida, no turno (38), Eh2 apresenta o 

seu ponto de vista “A agressividade”, respondendo a pergunta feita no turno (37) e, logo 

após, EdM parece concordar com a resposta dada por Eh2 e repete o que foi falado. 

As diversas vozes que lutam na enunciação do excerto acima são marcadas por um 

discurso internamente persuasivo, uma vez que o Grupo de Apoio procura articular as 

vozes trazidas pelas educadoras. Após levantar que a necessidade emergente na creche é 

como lidar com a agressividade, a educadora do Grupo de Apoio busca expandir a 

discussão, procurando possibilitar que todos os participantes coloquem suas compreensões, 

concordâncias e discordâncias em relação ao discurso de outros participantes. Pode-se 

verificar isso no próximo excerto: 

 

Excerto 11: 

(60) EdM – Então, através da história nós conseguimos o quê? Enxergar, enxergar o 

quê? A necessidade que a gente tem na creche. Na nossa creche. Qual é? 

(questão controversa) 

(61) Eh2 – Agressividade (ponto de vista). 
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(62) EdM – E aí todo mundo chegou nesse consenso que é a agressividade 

(conclusão), a gente escolheu uma história que relata fatos (suporte em forma 

de exemplo). 

(63) Eh1 – Agressivos 

(64) EdM – Então, qual vai ser o nosso Agir Cidadão que a gente vai trabalhar a 

necessidade da creche e ultrapassar o muro da creche para atingir os pais, 

atingir as crianças e a sociedade em si? (questão controversa) 

(65) Eh3 – Melhorar o convívio social. 

(66) EdM – O quê? Ah! Melhorar o convívio social. Esse é o Agir Cidadão. 

 

À semelhança do recorte anterior, essa discussão procura relacionar a necessidade 

da creche, com a história e com o Agir Cidadão. Talvez por EdM não ter conseguido 

chegar à nomeação do Agir Cidadão com o Grupo de educadoras no excerto anterior, ela 

optou por retomar a questão controversa, uma vez que trabalhar agressividade seria a 

necessidade que existe na creche, mas não o tema do Agir Cidadão. Ao retomar a questão 

controversa, no turno (60), EdM procura perpassar os passos aprendidos com a formadora 

Rose no elo B da Cadeia Criativa. Quando diz: “Então, através da história nós 

conseguimos o quê? Enxergar, enxergar o quê? A necessidade que a gente tem na creche. 

Na nossa creche. Qual é?”, EdM recupera, com as demais educadoras, que por meio da 

história consegue-se fazer uma ligação com a necessidade emergente na creche. 

Possivelmente, para verificar se todos entenderam essa articulação, procura retomar qual é 

a necessidade da creche, ao que Eh2 responde, no turno (61), como sendo a agressividade. 

Logo após, tendo compartilhado a necessidade da creche com todos, EdM  parece 

concluir “E aí todo mundo chegou nesse consenso que é a agressividade”. Essa afirmação 

marcada pela expressão ‘todo mundo’ mostra que a necessidade da creche foi identificada 

coletivamente. Em seguida, EdM utiliza a expressão ‘a gente’ e completa o seu turno 

apresentando suporte em forma de exemplo para a sua conclusão “....a gente escolheu uma 

história que relata fatos”. Dessa maneira, EdM procura demonstrar a conexão que precisa 

ocorrer na escolha da história com a necessidade que identificaram na creche. 

Em (63), Eh1 complementa o turno de EdM afirmando que os fatos que a história 

apresenta são fatos agressivos. A complementação é uma forma de mostrar forte 

compartilhamento do objeto do discurso (Pontecorvo, 2005). Em seguida, no turno (64), 

EdM retoma a questão controversa inicial, procurando levantar a visão do grupo sobre o 

Agir Cidadão relacionado com a necessidade. Porém ao perguntar, EdM também expande 
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a sua questão “Então, qual vai ser o nosso Agir Cidadão que a gente vai trabalhar a 

necessidade da creche e ultrapassar o muro da creche para atingir os pais, atingir as 

crianças e a sociedade em si?” afirmando que o Agir Cidadão precisa ultrapassar o muro 

da creche e atingir pais, crianças e a sociedade. Dessa forma, EdM marca a importância do 

Agir Cidadão ser trabalhado pensando-se em transformar ações fora do contexto escolar. 

Em sequência, Eh3 responde a pergunta “Melhorar o convívio social”, ou seja, o 

Agir Cidadão é trabalhar, com as crianças e com a comunidade, o Convívio Social. No 

turno (65), EdM conclui  com uma pergunta, possivelmente para organizar o seu próprio 

raciocínio, “O quê? ...”  e, ao mesmo tempo, já responde “...Ah! Melhorar o convívio 

social. Esse é o Agir Cidadão.” identificando o Agir Cidadão escolhido por todos.   

Ao fazer as questões, EdM possibilita que as educadoras verbalizem seus pontos de 

vista em um movimento colaborativo, uma vez que colaborar significa agir no sentido de 

possibilitar aos participantes tornarem seus processos mentais claros, explicitando-os para 

o grupo, colocando-os em negociação e criando oportunidades de questionamentos e 

expansão (Magalhães, 2009) do que está sendo discutido. 

Para finalizar a análise dos excertos desses encontros, é necessário retomar e 

responder as perguntas de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Nos três recortes apresentados, a produção de conhecimento no subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu com alguns traços de criatividade. 

Talvez por ter sido a primeira vez que o Grupo de Apoio assumiu a formação de suas 

colegas de trabalho, houve a utilização de poucos tipos de argumentos e a necessidade de 

sempre  retomar  a questão controversa interligada ao levantamento do Agir Cidadão. 

Nesse movimento, foi possível observar traços de criatividade já apontados durante a 

análise dos excertos. Em alguns momentos, a argumentação foi utilizada para fazer as 

ideias interagirem, colocando-as em contato (Navega, 2005). No entanto o argumento de 

exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) foi o que mais prevaleceu nos turnos 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 
subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 
ocorreu de forma criativa?  
 
– Que significados são produzidos? 
– Qual é o papel da argumentação neste processo? 
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analisados nestes excertos; possivelmente, porque empregar exemplos facilite a 

compreensão dos participantes, uma vez que traz, para a cena da discussão, a realidade 

vivenciada por todos. 

Os turnos dos excertos analisados apresentaram um  desenvolvimento pertinente 

(Pontecorvo, 2005), pois, ao citar exemplos e fazer perguntas de explicação, os integrantes 

do Grupo de Apoio buscaram trazer elementos novos, relacionando-os com o que estava 

sendo discutido. Ao compor relações por meio de exemplos, o Grupo de Apoio buscou ir 

além do que já tinha sido discutido. 

O conflito de Eh2 que aparece no turno (27), possibilita que os sentidos (Vygotsky, 

1934/1993) sobre o Agir Cidadão sejam explicitados e, durante os excertos, a 

argumentação parece fazer avançar o raciocínio dos participantes provocando 

desdobramentos e aprofundamentos no tema discutido. 

Para Engeström (1999b), as contradições apresentam um papel relevante para 

mudanças e desenvolvimento de uma atividade. Por meio da contradição, consegue-se 

observar nesses excertos que foi possível questionar os valores e os pensamentos do Grupo 

de Apoio. Esse quadro pode ser ancorado em uma discussão sobre cidadania como 

atividade desejável; uma vez que não podemos dar respostas prontas, é necessário  aceitar 

a possibilidade de haver opiniões diferentes, que poderão chegar a um significado 

compartilhado. Para Engeström, é importante pensar em uma cidadania para o exercício de 

uma prática fundamentada na autonomia e no respeito (Gentili, 2001: 73). 

As constatações que se pode observar nos excertos acima demonstram as inter-

relações que foram estabelecidas entre os participantes do elo C com o seu meio físico e 

social. Essas inter-relações possibilitaram o aprendizado construído, produzindo algo novo 

no desenvolvimento do grupo (Vygotsky, 1930/2004). Quando as contradições são 

consideradas, os critérios para determinados pontos de vista podem ser transformados. 

Nesses excertos percebe-se uma organização discursiva internamente persuasiva (Bakhtin, 

1934-35/1975/1998), já que, por meio de uma situação colaborativa, com a utilização de 

exemplos, os participantes expandem suas ideias.  

Os movimentos discursivos de apresentação e justificativa de pontos de vista dos 

interlocutores apresentam um processo de tentativa de negociação das  diferentes visões de 

mundo, que  são continuamente reformuladas e transformadas. Esse ponto pode  ser 

observado quando as educadoras fazem algumas escolhas lexicais que demonstram o 

conflito instaurado entre as diferentes visões, sentidos (Vygotsky, 1934/1993) do Grupo de 
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Apoio e delas próprias. Como exemplo posso citar (17) Eh1 “Nós queremos levar para a 

creche, a gente pode até trabalhar um pouquinho com as crianças, mas nós não temos o 

suporte dos pais....”. Ao modalizar sua afirmação através da preposição ‘até’ e do adjetivo 

‘pouquinho’, Eh1 marca que somente a ação das educadoras é insuficiente, pois a seu ver 

os pais precisam ser convocados para o trabalho.  

Com essa afirmação, Eh1 parece demonstrar que não basta trabalhar com as 

crianças: aos olhos da educadora, não é uma relação direta, “... porque os pais não dão 

suporte”. 

Conforme apresentei na fundamentação teórica deste trabalho, a creche precisa ser 

palco não só de discussão e diálogo, mas também de desenvolvimento de hábitos e atitudes 

transformadoras (Kishimoto, 2005a) que possibilitem a constituição de alunos atores e 

transformadores da sociedade. 

Nesse sentido, EdM aproveita o ponto de vista apresentado por Eh1 e utiliza 

perguntas, possivelmente, para expandir o tópico em questão. Os turnos apresentados 

revelam uma preocupação de EdM em deixar claro para o grupo de educadoras qual era  o 

Agir Cidadão. Esse movimento pode ser notado quando EdM retoma a história para 

organizar melhor a sua explicação para as educadoras, uma vez que estavam discutindo 

sobre o que desenvolver com as crianças dentro da creche, no sentido de  atingir as 

famílias. Como bem salienta Demo (2002), para desenvolvermos ações cidadãs, devemos 

ter em mente que os sujeitos precisam fazer a sua própria história, mas coletivamente 

organizada. 

Dessa forma, é fundamental conhecer as necessidades da creche e buscar 

alternativas coletivas de trabalho para promover as ações transformadoras necessárias. O 

conhecimento da realidade precisa ser o ponto de partida para recriarmos nossas ações e 

transformarmos a realidade social. Ao retornar à história e utilizar as ilustrações do livro 

como apoio, E4 (36) parece querer registrar que a agressividade existe na creche “Olha 

aqui (mostra o livro) ele está com um negocinho. Puxou a pena, tem um pouquinho de 

agressividade”. A possibilidade de criação apoia-se na experiência, pois, como bem aponta 

Vygotsky (1930/1999), toda experiência humana tem a sua riqueza e suas possibilidades de 

realização.  

Por meio da argumentação podemos ter acesso a novas maneiras de enxergar o 

mundo à nossa volta (Navega, 2005). Quando as diferentes ideias entram em contato no 

grupo, oportunizamos um potencial maior de geração de percepções, oferecendo uma 
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oportunidade primordial para a vivência com a diferença ou a singularidade de olhares, 

como também para a produção compartilhada de significados (Liberali, 2009a). 

Assim, quando uma representante do Grupo de Apoio procura espaços para 

promover a apresentação dos pontos de vista e também lança mão das ilustrações do livro, 

parece revelar simetria entre relações, tendo por base a condição de igualdade e o 

compartilhamento do tópico discutido em uma relação colaborativa (Parrilla & Daniels, 

2004).   

Durante os turnos, os integrantes do Grupo de Apoio procuraram apresentar as 

questões ou seus pontos de vista, tendo o cuidado de marcar que estavam compreendendo 

os pontos de vista das educadoras, mas que seria importante a expansão da discussão. 

Como exemplos desse posicionamento, podem-se destacar os turnos de EdM (26) “Porque 

tudo isso que vocês estão falando, a gente tem realmente necessidade na creche” e (37) “... 

Vocês disseram”. Com esses enunciados, EdM confirma a importância de ouvir o outro, 

pois como aponta Liberali (2009c: 25) “ouvir o outro é construir uma zona de 

possibilidades para a compreensão do mundo. Não do mundo como queremos, mas do 

mundo como podemos vivê-lo e transformá-lo”. 

 

QUADRO SÍNTESE 

 Planejamento 
PUC 

PUC com GA GA com GE Aula 
Apresentação 
no Simpósio 
Ação Cidadã 

Agir 

Cidadão 

(220) Fe – 
“Não adianta 
eu saber que 
dá enchentes. 
Eu preciso 
saber o que eu 
faço, como eu 
prevejo” 
 
 
 
(591) – Fe – 
“Dente de 
leite. O dente 
cai, escovar o 
dente, a 
importância do 
escovar. É 
muito 
importante 
ensinar, pois 
existem 
algumas  
técnicas de 

(268) Rose – Então, a  
gente vai ao dentista para 
tirar o bicho do dente ou a      
gente deixa o bicho lá? 

(344)Ed2 – Tia. Ela disse 
que a mãe dela não tem 
dinheiro para comprar 
esse fio. 

(350) Rose – “...Ah! Não 
tenho dinheiro para 
comprar a pasta de dente 
(tema). Como é que a 
gente pode limpar? Pode 
fazer o quê? 

(353) – Rose “...Eu trouxe 
aqui porque vocês 
precisam conhecer que 
existe algo específico para 
isso (tese), mas não quer 
dizer que quem não tem, 
vai ter que ficar com cárie  

(6) EdM De que 
forma a gente 
pode encontrar 
esse Agir 
Cidadão? Que é 
uma necessidade 
nossa da creche e 
que vai 
ultrapassar o 
muro da creche 
 
(23) Eh2 Com 
reuniões, até 
para que os pais 
se interessem, 
visitem a creche, 
passem um dia, 
conheçam seu 
filho dentro da 
creche e que 
realmente levem 
para casa aquilo 
que é aprendido 
aqui 
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escovação. 
Aliás, vocês 
precisam 
procurar como 
é que escova 
os dentes. De 
cima para 
baixo?  
(592) – Vivi – 
Também é 
importante 
trabalhar como 
prevenir a 
cárie.  
(593) – Rose –  
E como passar 
o fio dental.  
(594) – Fe – 
Tem que 
trabalhar com 
as crianças 
como é que 
faz. 

Então, chegando em casa 
vocês vão dizer para a 
mamãe que vocês querem 
escovar os dentes 

(43) – EdM - É que a 
gente  tem o papel de 
estimular, de despertar 
para evitar que surjam as 
cáries. 

(205) – Alzira O  Agir 
Cidadão, o porquê de  
ensinar isso para as 
crianças. Qual é a 
necessidade? 

Portanto, vocês vão contar 
a história e fazer a 
atividade de acordo com o 
Agir Cidadão que vocês 
selecionaram. E vocês vão 
preparar essas crianças 
para o Agir Cidadão com 
os pais 

 
 
(64) EdM qual 
vai ser o nosso 
Agir Cidadão 
que a gente vai 
trabalhar a 
necessidade da 
creche e 
ultrapassar o 
muro da creche 
para atingir os 
pais, atingir as 
crianças e a 
sociedade em si? 
 
(65) – Eh3 – 
Melhorar o 
convívio social 

Quadro 31: Quadro Síntese dos tópicos relacionados com o Agir Cidadão – elo C da Cadeia Criativa 

 

3.4 – Elo D: Aula da educadora pautada pelos princípios discutidos 

 

O excerto aqui apresentado foi extraído da aula de uma educadora, realizada em 

São Paulo em 16 de outubro de 2007, das 9h às 10h. A proposta desenvolvida nesta aula 

com as crianças (elo D da Cadeia Criativa) baseou-se nas discussões realizadas nos 

encontros de formação das educadoras de cada creche (elo C da Cadeia Criativa), nas  

discussões realizadas nas oficinas com o GA (elo B da Cadeia Criativa), que estavam 

relacionadas estreitamente com o encontro de planejamento dos pesquisadores da PUC (elo 

A da Cadeia Criativa). 

Conforme já discuti no capítulo teórico desta tese, uma análise pautada pela 

TASHC possibilita explicar as relações da ação humana imersas nos contextos sociais, 

históricos e culturais.  

Ao levantarmos os aspectos sociais, temos que levar em conta as experiências 

vividas nos espaços de Educação Infantil, pois são elas que possibilitam à criança 

encontrar explicações sobre o que ocorre à sua volta e consigo mesma (Oliveira, 2007). Ao 

mesmo tempo, é uma forma de envolver diferentes linguagens e valorizar o lúdico, a 

brincadeira e a cultura em que a criança está inserida. 
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A creche em que foi realizada esta aula recebe os alunos do próprio bairro e de 

bairros vizinhos, que residem, muitas vezes, em construções pequenas, os chamados 

“cômodos e cozinha” ou em cortiços. Dessa forma, a população-alvo atendida pertence aos 

segmentos mais carentes da população. 

Quanto ao aspecto histórico, resgatar o passado significa ter uma compreensão 

diferente da vida atual. O passado é importante para rever o presente e colocá-lo dentro de 

um novo significado. Retomando questões apresentadas na parte teórica desta tese, 

historicamente, a Educação Infantil construiu sua identidade a partir de uma concepção 

assistencialista e, por muito tempo, essa marca prevaleceu. Foram necessários vários 

movimentos sociais, que buscaram estabelecer leis para delinear as especificidades da 

Educação Infantil quanto às concepções de infância, bem como para estabelecer as 

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado (Rossetti-Ferreira et al, 1998/2009). 

Em 2009, a Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

(Brasil, 2009) foi essencial para incorporar à área os avanços presentes na política, na 

produção científica e nos movimentos sociais. Por essa expressão legal, o trabalho 

pedagógico na Educação Infantil precisaria voltar-se para uma sensibilidade que 

valorizasse o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-

lhes a participação em diversificadas experiências sociais. 

Esse reconhecimento da singularidade de cada um na busca da transformação da 

sociedade também aparece no subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis, quando 

aponta que as aulas dos educadores precisam considerar o modo como a cultura medeia as 

formas de relação da criança consigo mesma e os aspectos constitutivos do seu processo de 

construção de identidade.  

A aula na Educação Infantil precisa considerar que a criança é um ser social e 

histórico que faz parte de uma organização familiar, que está inserida em uma sociedade, 

com uma determinada cultura. Deve ser, portanto, permeada por práticas culturais que 

possibilitem às crianças o desenvolvimento de diferentes formas de agir na sociedade. Os 

objetivos que norteiam as aulas também estão atrelados à concepção de infância e à 

finalidade a que se destina a Educação Infantil. De acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (Brasil, 1998), as aulas precisam acontecer por meio de 

sucessivas reorganizações do conhecimento e esse processo precisa ser protagonizado 

pelas crianças. Possivelmente, as crianças conseguirão se apropriar do patrimônio cultural 

de seu grupo social e ter acesso a pontos significativos da produção histórica e cultural da 
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humanidade, à medida que o professor garantir que elas vivenciem diferentes situações nas 

quais consigam ter oportunidades de escolha e exercitem a sua autonomia.  

Conforme notas de campo da pesquisadora e informações obtidas no site52 da 

instituição, o princípio norteador do trabalho pedagógico desta creche em questão é o 

desenvolvimento global da criança, levando em consideração o respeito à sua 

individualidade. As atividades pedagógicas dessa creche objetivam promover a 

socialização e a integração da criança, buscando estimular a convivência e a solidariedade.  

Existe um horário que organiza as atividades desenvolvidas pelas educadoras. 

Durante o tempo destinado às atividades dirigidas, as educadoras propõem tarefas 

relacionadas com Linguagem, Música, Matemática, Artes Plásticas, Jogos e Recreação. 

Neste horário são elencados os seguintes tópicos:  

− chegada das crianças (das 7h às 7h30min); 

− café da manhã (das 7h30min às 8h30); 

− atividades dirigidas (das 8h30min às 9h); 

− hidratação (das 9h às 9h30min) oferecem líquidos para as crianças tomarem; 

− pátio/parque (das 9h30min às 10h) ou  

− atividades dirigidas (das 9h30min às 10h30min); 

− almoço (das 10h30min às 11h30min): as refeições são controladas por 

nutricionistas;  

− higienização (das 11h30min às 13h30min): é o tempo destinado à higiene e ao 

repouso. Neste momento as crianças escovam os dentes com a orientação das 

educadoras, arrumam os colchonetes, tiram o sapatinhos e dormem sob a 

supervisão de uma educadora.  

− lanche (das 13h30min às 14h); 

− atividades dirigidas (das 14h às 15h30min); 

− jantar e higienização (das 15h30min às 16h30min): as crianças jantam e 

escovam os dentes; 

− atividade dirigida e saída (das 16h30min às 17h30min): as crianças ficam 

esperando os pais em um salão assistindo televisão ou realizando alguma 

atividade. 

 

                                                 
52 Por questões éticas, o site não será divulgado. 
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É interessante ressaltar que, ao analisar esse quadro de atividades, verifica-se que 

das 10 horas e meia que a criança convive na creche, somente 3 horas são destinadas ao 

trabalho com atividades pedagógicas e parque ou pátio e as demais horas são destinadas a 

alimentação, higiene e repouso. 

Essa característica traz à tona a discussão sobre a importância do trabalho na 

Educação Infantil interligar os conceitos de cuidar e educar, uma vez que precisamos 

deixar claro que não é possível cuidar sem educar e educar sem cuidar. São ações 

indissociáveis. Cuidar da criança não significa somente atender às suas necessidades físicas 

oferecendo-lhe condições de se sentir confortável em relação ao sono, fome, sede, higiene. 

As atividades de cuidado incluem também a estimulação às crianças para que explorem o 

ambiente e construam sentidos pessoais. À medida que se inter-relacionam com o mundo, 

constituem-se como sujeitos com suas formas de agir, sentir e pensar, culturalmente 

determinadas, mas apropriadas de modo singular. 

Para ajudar na compreensão da análise feita, apresento o espaço-tempo (Bakhtin,  

1934-35/1975/1998) da aula aqui analisada: foi realizada em uma sala de uma creche em 

São Paulo, no período matutino, no dia 16 de outubro de 2007. Esta creche é uma creche 

indireta, ou seja, ela não está diretamente ligada à administração da Prefeitura Municipal 

de São Paulo.  

Estavam presentes 28 crianças de aproximadamente 4 anos de idade e, no momento 

em análise, estavam sentadas em semicírculo. A sala tinha a parede pintada de tons claros e 

estava decorada com painéis de bichinhos e cartazes coloridos elaborados pelos alunos. O 

chão era de piso de cerâmica, o que facilita muito o trabalho com essa faixa etária de 

alunos, pois muitas vezes deixam cair tinta no chão. A sala apresentava janelas na parte 

superior da parede possibilitando a circulação adequada do ar e favorecendo a 

luminosidade natural. As mesas e cadeiras das crianças estavam empilhadas e dispostas do 

lado oposto ao local em que as crianças estavam sentadas, mas foi possível avaliar que 

eram apropriadas para a faixa etária. 

Os materiais das crianças ficavam organizados em armários baixos e as mochilas 

penduradas em cabides com altura de fácil acesso para as crianças. Essa organização é 

primordial para um trabalho que contemple o desenvolvimento da autonomia com crianças 

da educação infantil. Se os armários possibilitam que as próprias crianças peguem e 

guardem os materiais e o pendurador está em uma altura que lhes permita manusear os 

seus pertences pessoais, estamos favorecendo uma independência pessoal de cada aluno. 
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 Na parte da frente do semicírculo havia um guarda-chuva aberto, uma árvore feita 

de papel crepom, uma caixa e um bolo de papelão, além de outros objetos relacionados 

com a história que seria contada para os alunos. O objetivo dessa aula era realizar a tarefa 

planejada na oficina que foi realizada com o GA, procurando desenvolver um trabalho com 

uma história infantil que permitisse o desenvolvimento de um tema relacionado com as 

condições de transformação de sua comunidade. Para a pesquisadora que estava presente, o 

objetivo era registrar o momento da aula para compor o banco de dados do grupo e 

verificar a atuação da educadora. 

A educadora sentou-se à frente do semicírculo formado pelas crianças com um 

bichinho de pelúcia, que representava o Paulinho (protagonista da história). Ao iniciar a o 

trabalho, apresentou para as crianças o título do livro, a editora e o autor. Conforme a 

educadora foi desenvolvendo o enredo da história, movimentava o bichinho de pelúcia em 

direção aos objetos previamente dispostos com a finalidade de demonstrar as ações 

realizadas pelo protagonista.  

Para melhor compreensão dos sentidos e significados dos participantes durante a 

dinâmica dessa aula, o quadro a seguir foi organizado revelando os conteúdos temáticos 

tratados (Bakhtin, 1953/2003), tendo sido demarcados os grupos de turnos que estão 

relacionados com o Agir Cidadão. 

 

Aula com foco no trabalho desenvolvido no subprojeto Aprender Brincando – Histórias Infantis 
16 de outubro de 2007 

Turnos Ações discutidas 

1 -7 Cumprimentos de bom dia 
Explicação para as crianças sobre a tarefa do dia 

8 - 24 Leitura da história – movimentação dos objetos 

25 - 52 Desenvolvimento de questões sobre a história: personagens, ações 

53 - 79  Levantamento sobre o tópico: ir ao dentista (finalidade, causas)  

80 - 83 Levantamento da necessidade do dinheiro para ir ao dentista 

84 - 115 Desenvolvimento do trabalho com higiene bucal (prevenção) 

116 - 117 Visualização e explicação do cartaz com os tópicos trabalhados 

118 - 131 Retomada e continuação  do trabalho com higiene bucal 
Organização dos grupos de alunos para ir ao banheiro escovar os dentes 

Quadro 32: Organização dos turnos: Aula da educadora – 16 de outubro de 2007 

 

O trabalho com história infantil, interligado com as situações sociais, possibilita 

que a criança aprenda como se portar em determinado contexto social (Shimoura, 2005). 
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Na história contada pela professora, destaca-se o enfoque dado ao dentista. Pelos excertos 

apresentados a seguir, pode-se perceber que as crianças passam a ter conhecimento do 

papel que precisam desempenhar ao agirem no mundo de forma consciente, o que remete à  

discussão apresentada por Gentili (2001). Para esse autor, a cidadania é um tipo de ação 

social e de possibilidade concreta para a realização do desenvolvimento de atributos e 

virtudes que possibilitam aos cidadãos ir além do que a lei lhes oferece. Apresentarei os 

excertos com o objetivo de interligar com os tópicos desenvolvidos nos elos anteriores da 

Cadeia Criativa (Liberali, 2006). 

As questões norteadoras elencadas no planejamento dos pesquisadores da PUC-SP 

(Quem já foi ao dentista? Quem nunca foi ao dentista? Por que vamos ao dentista? O que 

tem no dentista? O que faz no dentista? e Tem algum dentista perto da sua casa?) 

permearam as discussões realizadas na oficina (elo B da Cadeia Criativa) e apareceram nos 

excertos da aula da educadora.   

Essa comparação é importante, pois são esses traços compartilhados que constituem 

e movimentam a produção de conhecimento entre os elos da Cadeia Criativa (Liberali, 

2006), uma vez que esta envolve atividades combinadas, mas interdependentes, na busca 

de resultados compartilhados por todos os envolvidos (Fuga, 2009). 

Para compreender melhor esse movimento em Cadeia Criativa, apresento abaixo a 

análise de excertos da aula da educadora (elo D da Cadeia Criativa). Após contar a história, 

a educadora pergunta o que o Paulinho queria. Quando as crianças respondem que 

Paulinho queria um amigo, a educadora pergunta para que ele queria um amigo. Os alunos 

vão relatando os motivos até que um aluno, ao responder, traz à tona a temática 

relacionada com a higiene bucal. 

É interessante notar que a partir desse momento, a educadora solicita que os alunos 

prestem atenção e começa a encadear questões para que as crianças participem da aula. Os 

turnos da educadora estão identificados por Ed e os turnos das crianças por C1, C2, C3, 

variando somente o número para identificar os diferentes alunos na sala. 

 

Excerto 12: 

(54) Ed – Vamos prestar atenção. Olha o que o Marcos está falando. Marcos, ele 

queria um amigo para quê? (pergunta para raciocínio/explicação) 

(55) C1 – Ele queria um amigo para ir ao dentista. (tese) 
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(56) Ed – Paulinho queria um amigo para fazer um monte de coisas (ponto de vista) 

e nesse monte de coisas o Paulinho queria um amigo que fosse com ele ao 

dentista (argumento de exemplo). Por que será que o Paulinho precisava ir ao 

dentista? (pergunta para esclarecimento) 

(57) C1 – Para tirar a cárie. (ponto de vista do enunciador) 

(58) Ed – Tirar o quê? (pergunta para esclarecimento) 

(59) C1 – A cárie.  

(60) C3 – Cárie 

(61) Ed – Para tirar a cárie. Que fica onde? (pergunta para esclarecimento) 

(62) C1 – No dente 

No excerto apresentado, a educadora procura chamar a atenção para o ponto 

destacado por Marcos e que se relaciona com o tema que ela, professora, queria 

desenvolver. Quando diz “Vamos prestar atenção”, está procurando destacar o assunto com 

as crianças. E faz novamente a questão, agora direcionada para o aluno Marcos: “ele queria 

um amigo para quê?. Provavelmente, a educadora utilizou a pergunta para encadear o 

raciocínio sobre a história com o tema higiene bucal. Quando Marcos (55)  responde, a 

educadora procura resgatar todas as outras situações que foram enunciadas pelas crianças 

sobre a razão de Paulinho querer um amigo. Pode-se verificar esse detalhe em (56) “... 

para fazer um monte de coisas”, momento em que a educadora valoriza tudo o que as 

outras crianças tinham dito, ou seja, todos os outros motivos que apareceram na história do 

Paulinho.  

Esse movimento foi importante, pois o trabalho com a comunicação verbal nessa 

faixa etária é fundamental. As diferentes situações criadas na creche são oportunidades 

para a criança se apropriar de formas culturais, tais como fazer uma pergunta, contar um 

caso, justificar uma ação, trazer um argumento, narrar uma história, entre outros usos da 

língua. Dessa forma, quando a criança escuta a leitura de uma história, a reconta ou narra 

algo, ela faz aproximações sucessivas na tentativa de buscar as regularidades e as 

diferenças entre as linguagens utilizadas pelos adultos quando contam histórias ou leem. 

Por todas essas razões, é importante que o educador tenha um olhar e uma escuta para as 

formas de expressão  e comunicação das crianças.  

Ainda em (56) a educadora utiliza o operador argumentativo ‘e’ (Koch, 

1992/2004) para destacar um argumento de exemplo, entre todas as outras coisas 

reconhecidas pelas crianças: ele queria um amigo que fosse ao dentista. Depois,  apresenta 

uma pergunta para esclarecimento “Por que será que o Paulinho precisava ir ao dentista?” 
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e  um  aluno possibilita a expansão da produção de conhecimento quando  responde  (57) 

“Para tirar a cárie”.  

Na sequência, a educadora parece querer reforçar a resposta do aluno quando utiliza 

outra pergunta para esclarecimento (58) “Tirar o quê?”. Após dois alunos confirmarem que 

estavam acompanhando o raciocínio – C1 (59) “A cárie” e C3 (60) “Cárie” –, a educadora 

faz uma afirmação espelhando as respostas dos alunos (61) “Para tirar a cárie”, com a 

qual avalia positivamente as respostas dadas e amplia o tópico desenvolvido por meio de 

outra pergunta para esclarecimento “Que fica onde?”. Esse movimento de interação verbal 

parece possibilitar que as crianças compreendam a sequência lógica: dentista está 

relacionado a cárie e a cárie pode estar no dente.  

A sequência interativa produzida contribui para a determinação da produção de 

enunciados pelas crianças. As contribuições conversacionais com as quais o adulto repete, 

reformula ou estende a informação trazida pela criança, influencia positivamente o 

desenvolvimento do discurso (Pontecorvo, 2005). Pode-se verificar essa característica 

também no próximo excerto. 

 

Excerto 13: 

(63) Ed – No dente. Então, Paulinho precisava de um amigo para ir com ele ao 

dentista  (conclusão) porque ele ficou com uma cárie no dente (argumento de 

causalidade). Por que será que o Paulinho ficou com cárie no dente? (pedido de 

explicação) 

(64) C3 – Porque ele não escovou o dente. (ponto de vista do enunciador) 

(65) Ed – Porque o Paulinho não escovou o dente. Olha só, então porque o Paulinho 

não escovou o dente, ele ficou com cárie no dente (argumento de causalidade),. 

(66) C4 – O dente ficou preto (ponto de vista do enunciador) 

(67) C3 – O dente dói? (pergunta para esclarecimento) 

(68) Ed – O dente dói quando tem cárie e aí ele tem que ir aonde? (Clarificação da 

questão e pergunta para esclarecimento) 

(69) C2 – No médico. (ponto de vista do enunciador) 

(70) Ed – No dentista. (resposta para a questão proposta em (68)) 

(71) C1 – A minha mãe vai. (ponto de vista do enunciador) 

(72) Ed – Foi? Alguém aqui já foi ao dentista? 

(73) C1 – Eu 

(74) Ed – É bom ir ao dentista? 
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(75) C2 – Eu já fui no médico. 

(76) Ed – Além do Ricardo. Alguém aqui já foi ao dentista? 

(77) C7 – Eu 

(78) Ed – O Guilherme. Quem mais? 

(79) C12 – Eu. 

Dando continuidade à aula, a educadora prossegue com o seu raciocínio, 

sintetizando o que as crianças falaram. No excerto acima, percebe-se que ao espelhar a 

resposta do aluno em (63), a educadora demonstra um esforço de compreensão sobre o que 

foi falado. A educadora inicia uma frase com um operador argumentativo ‘então’, para 

concluir; e utiliza-se de outro operador argumentativo ‘porque’ para apresentar um 

argumento de causalidade (Koch, 1992/2004). 

O discurso ilustrado apresenta uma característica de argumentação dedutiva, 

fazendo uso das relações de causa e efeito. Esse ponto pode ser observado desde o turno 

(55), no qual a tese de que Paulinho precisava de um amigo para ir ao dentista é 

apresentada por um aluno. A partir daí, a educadora produz um encadeamento de  

perguntas para as crianças, de modo a levantar a questão da cárie, do dente, da não 

escovação, da dor de dente. 

 Mais uma vez, a educadora procura sintetizar as respostas dadas pelas crianças 

durante a conversa sobre a história na frase “Então, Paulinho precisava de um amigo para 

ir com ele ao dentista porque ele ficou com uma cárie no dente”. No mesmo enunciado, a 

educadora lança outra questão para prosseguir o raciocínio “Por que será que o Paulinho 

ficou com cárie no dente?”. Com esse pedido de explicação, a educadora possibilita uma 

reflexão sobre a causa da cárie. Em (64) o aluno C3 responde “Porque ele não escovou o 

dente”, movimento que cria um espaço colaborativo para a produção de significados 

compartilhados. 

Nesse processo, as crianças vão, gradativamente, percebendo relações e 

desenvolvendo capacidades ligadas à identificação das ações apresentadas, podendo 

participar da discussão, tal como sugere o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (Brasil, 1998). Por meio de algumas perguntas e a colocação de algumas 

dúvidas pela educadora, as crianças podem aprender a participar da discussão percebendo 

múltiplas relações que se estabelecem entre o dentista, os dentes das próprias crianças, as 

cáries, a falta da escovação. Em (65), novamente a professora se apropria da frase do aluno 

“Porque o Paulinho não escovou o dente” e a reformula: “Olha só, então porque o 
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Paulinho não escovou o dente, ele ficou com cárie no dente”, de modo a estabelecer uma 

relação direta causal por meio de um argumento de causalidade (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1996/2005), ou seja, a educadora parece demonstrar que, se não escovarmos os 

dentes, vamos ficar com cáries.  

As crianças verbalizam os sentidos sobre o que estava sendo apresentado. Em 

(66), uma criança que ainda não tinha participado da discussão diz “O dente ficou preto”. 

Com isso, ela revela um significado relacionado à coloração escura do dente careado. Em 

(67), C3 expande a questão, utilizando-se de uma pergunta “O dente dói?” para levantar 

uma dúvida. A educadora responde sua pergunta (68) “O dente dói quando tem cárie” e, 

por meio da conjunção aditiva ‘e’, acrescenta outra pergunta “... e aí ele tem que ir 

aonde?”. Com essa pergunta para esclarecimento, a educadora procurou utilizar um 

raciocínio circular com algum tipo de garantia, pois se as crianças respondessem 

“dentista”, a educadora conseguiria entrelaçar os tópicos da discussão retornando ao ponto 

em que iniciou o seu raciocínio, ou seja, à questão apresentada no turno (54): “ele queria 

um amigo para quê?”.  

No entanto, em (69), C2 responde de uma forma não esperada pela educadora 

referindo-se ao ‘médico’; então, no turno (70) a educadora, sem considerar a resposta da 

criança, responde sua própria pergunta elaborada no turno (68). Nesse momento, a 

educadora não conseguiu mediar a produção de conhecimento sobre o especialista a que 

necessitamos ir quando estamos com o dente doente e com cárie pois ela mesma já 

respondeu a questão. Nos demais turnos, mudando de estratégia, a educadora procura 

levantar com as crianças quem já foi ao dentista. E, novamente C2, no turno (75), relata 

que já foi ao médico. Para C2, se ela está com dor precisa ir ao médico. A educadora, 

porém,  não consegue aproveitar esse turno de C2 e trabalhar a diferença entre o médico e 

o dentista. Essa diferenciação era importante, pois provavelmente C2 não conhecia o que 

era o ‘dentista’ e falou sobre o ‘médico’, pois era o universo que conhecia. 

Como foi possível observar neste excerto, além de a educadora gerenciar as trocas 

de turnos, ela busca inserir, com suas ações, estratégias de articulação entre as ideias 

apresentadas pelas crianças, possibilitando um espaço colaborativo de produção de 

conhecimentos.  

Essa discussão é uma situação em que se elabora e se constrói a solução do 

problema apresentado “por que Paulinho queria um amigo?”. A linha de raciocínio “passa” 

de uma criança para outra com uma permeabilidade recíproca notável, o que 
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evidentemente tem alguns riscos, ou seja, pode haver ideias que ficam abandonadas por 

quem propôs, uma vez que a lógica do grupo foi instaurada (Pontecorvo, 2005). Nesse 

prisma, o resultado de uma discussão pode ser o de delimitar ou definir o problema, 

excluindo os elementos secundários ou inadequados ao assunto.  

Ao delimitar o porquê de irmos ao dentista, o movimento discursivo continua com a 

apresentação de uma questão feita pela educadora: 

 

Excerto 14: 

(80) Ed – Então, quando nós não cuidamos dos nossos dentes, nós temos que ir ao 

dentista (tese). E para ir ao dentista precisa de quê? (pergunta para 

esclarecimento) 

(81) C4 – De dinheiro (ponto de vista do enunciador) 

(82) Ed – De dinheiro (espelhamento (81)). Será que a mãe da gente sempre tem 

dinheiro para levar no dentista? (questão controversa) 

(83) C4 – Não. (ponto de vista do enunciador) 

(84) Então, a gente vai aprender o que nós temos que fazer. Ivan, vamos sentar 

direito? Então, nós vamos aprender o que nós temos que fazer para não precisar 

ir ao dentista que nem o Paulinho, com dor de dente (tema). O que será que eu 

tenho que fazer para não ter dor de dente? (pergunta para explicação) 

(85) C10 – Escovar o dente. (ponto de vista) 

 

O excerto acima está apoiado no eixo da modalidade deôntica, apresentando ideia 

de obrigatoriedade. Tal fato pode ser constatado pela utilização do verbo auxiliar ‘ter’, 

seguido da preposição ‘que’: “nós temos que ir ao dentista...”, “o que nós temos que 

fazer”, “ que eu tenho que fazer” . Neste recorte a educadora faz uma avaliação da 

importância da prevenção com base nas regras do mundo social.  

Ao apresentar a tese elaborada a partir dos próprios comentários feitos pelas 

crianças, conforme visto na análise dos excertos apresentados, a educadora sintetiza a 

discussão que tiveram nos turnos anteriores e faz uma pergunta para esclarecimento (80) 

“E para ir ao dentista precisa de quê?”. Essa questão, talvez intencional, se evidencia no 

cumprimento do papel da educadora, enquanto organizadora dos vários elementos 

necessários ao desenvolvimento de seu trabalho. Um trabalho que precisa ter por foco a 

articulação entre as formas como as crianças se apropriam do mundo, a curiosidade infantil 

e os conhecimentos produzidos coletivamente (Freire, 1996/2003). 
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Em sequência, C4 (81) responde que é necessário dinheiro para ir ao dentista. No 

turno (82), a educadora espelha a resposta dada pela criança e apresenta uma questão 

controversa “Será que a mãe da gente sempre tem dinheiro para levar no dentista?”. 

Nesse momento, o significado compartilhado na oficina com o GA foi recriado, 

com objetivo de tornar possível a produção de novos significados com as crianças. Ao 

apresentar essa questão, a educadora procura fazer uma ligação com o contexto sócio-

histórico-cultural dos alunos e desafia as crianças a estabelecerem relações entre os vários 

conhecimentos a que têm acesso. Existe a tentativa de recorrer à história dos participantes 

da atividade e aos processos que o constituíram culturalmente articulando com as práticas 

sociais que convivem (Leontiev, 1977; 2005). 

No turno (83), C4 responde a questão feita pela educadora, dizendo que não temos 

dinheiro sempre. Esse posicionamento dá à educadora a possibilidade de apresentar o 

trabalho com a prevenção no turno (84) “Então, nós vamos aprender o que nós temos que 

fazer para não precisar ir ao dentista que nem o Paulinho, com dor de dente”. Nesta frase 

temos uma situação interessante, em que a educadora deixa explícita a necessidade da 

higiene bucal, somente com a finalidade de evitar recorrer ao dentista, podendo-se inferir 

que a visita ao dentista acontece apenas quando efetivamente já são manifestos problemas 

dentários (cárie, dor de dente). 

Ao considerarmos as crianças como sujeitos nas relações que são estabelecidas na 

escola, é importante ressaltar que sua capacidade de decidir, sua maneira de pensar e de se 

expressar são construídas historicamente na cultura do meio social em que vivem. Dessa 

forma, cada aluno traz consigo a história da humanidade e da cultura em que está imerso 

(Wertsch & Smolka, 1994/1999).  

Quando a criança aprende que existem possibilidades de cuidar dos seus dentes 

com um aporte financeiro mais barato do que ir ao dentista, ela expande suas capacidades 

na geração da mudança social (Sen, 2009). No contexto deste trabalho, isto implica uma 

aprendizagem de técnicas de higiene bucal, com o propósito de também ensinar aos seus 

familiares e todos à sua volta. Essa atitude causa relevância direta no seu bem-estar, 

influenciando a comunidade envolvida e também, indiretamente, influenciando a produção 

econômica, uma vez que se as pessoas têm dentes cuidados, não procurarão os dentistas 

nos postos de saúde e não ocasionarão gastos para o governo. 

É interessante que a educadora diz que “... vamos aprender o que nós temos que 

fazer...” , porém se utiliza de uma pergunta para criar espaços de participação para as 
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crianças “O que será que eu tenho que fazer para não ter dor de dente?”. Esse 

posicionamento possibilita ampliar o espaço educativo da creche rompendo com os limites 

físicos dos muros escolares. Esse é o caminho para uma educação com valores éticos e 

democráticos que visam à cidadania. Em (85), C10 responde que é necessário escovar o 

dente. Em sua fala, a educadora procura levar para a discussão as atitudes que a criança 

necessita aprender para não ter dor de dente. Essa percepção de atribuir responsabilidade à 

criança na prevenção bucal oportunizará um universo de possibilidades melhores e maiores 

para toda a comunidade. Uma vez que a criança aprenda o que precisa fazer para não ter 

dor de dente ou cárie, poderá ensinar em casa para os pais ou para outros amiguinhos em 

sua comunidade.  

Foi interessante observar como a discussão anterior possibilitou um trabalho em 

que a educadora pudesse fazer uma ligação com a vida das crianças fora da creche. Após 

um aluno responder que para não ter dor de dente precisamos escovar os dentes, a 

educadora preocupou-se em levantar quantas vezes precisamos escovar e em quais horários 

do dia. Após as crianças concluírem ser necessário escovar os dentes de manhã, após o 

almoço e antes de dormir, a educadora apresentou um questionamento sobre se a 

escovação somente ocorre na creche. Talvez essa preocupação por parte da educadora 

tenha emergido do fato de que as crianças passam 10 horas na creche e, sendo assim, este 

período contempla quase todos os horários em que necessitarão fazer a higiene bucal. Esse 

questionamento também contempla tópicos de discussão sobre o Agir Cidadão, uma vez 

que a criança precisa compreender que não é somente na creche que precisamos escovar os 

dentes e que todos os membros da família também precisam cultivar hábitos de higiene 

bucal.  A seguir, será apresentado o excerto que envolve essa discussão. 

 

Excerto 15: 

(103) Ed – Então, a gente escova os dentes só aqui na creche? (questão controversa) 

(104) C4 – Não (ponto de vista do enunciador) 

(105) Ed – Aliás em casa também tem que fazer a mesma coisa (argumento de 

comparação). Na minha casa quando eu termino de almoçar eu tenho que ir ao 

banheiro escovar os meus dentes (suporte em forma de exemplo). Usando o 

quê? (pergunta para explicação) 

(106) C1 – A escova. (ponto de vista do enunciador) 

(107) Ed – E? (mostra a pasta de dente) (complemento da pergunta (105)) 

(108) C1 – A pasta. (ponto de vista do enunciador) 
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(109) Ed – Isso. Escova e pasta (tema). E aí, lembra que a Andréa conversou com a 

gente que se por acaso eu não tiver pasta eu posso escovar os dentes só com a 

escova (tese – trazendo uma pergunta para confirmação)?  

(110) Todos – É. (posicionamento do enunciador) 

(111) Ed – Porque o mais importante não é a pasta. É a escova (confirmação da tese) 

porque é a escova que tira a sujeira do meu dente (argumento de exemplo). 

Deixa eu abrir aqui para vocês observarem (abre uma escova). Essa parte aqui 

da escova que parece uns pelinhos, é isso aqui que tira a sujeira dos meus dentes 

(apoio com exemplificação). Não é a pasta (raciocínio circular com algum tipo 

de garantia). A pasta é só para ficar com um cheirinho gostoso na minha boca. 

(argumento de comparação) O importante é ter escova (apoio com 

exemplificação). Todo mundo aqui tem escova em casa? (pergunta para 

esclarecimento) 

(112) ... 

(113) Todos – Sim (ponto de vista) 

(114) Ed – E vocês estão escovando os dentes em casa? (pergunta para 

raciocínio/apoio para criar base para a apresentação de uma posição) 

(115) Todos – Sim. (ponto de vista dos enunciadores) 

(116) Ed – Muito bom. Então, vamos ver como ficou o cartaz que a gente fez? 

(pergunta para esclarecimento) 

 

Para analisar esta aula precisa-se levar em conta o planejamento do currículo como 

transferência social (Gandin, 2001, 2005). Enquanto contexto de desenvolvimento, esse 

planejamento precisa incluir diversidade de aspectos relacionados com tempos, espaços e 

com as rotinas relacionadas com essa faixa etária. Dessa forma, ao planejarmos uma aula 

para a Educação Infantil precisamos romper com a histórica tradição de promover o 

isolamento e o confinamento das perspectivas infantis dentro de um campo 

descontextualizado das atividades propostas pela escola. A aula precisa ser transformada 

em uma comunidade de vida onde a educação precisa ser concebida como uma contínua 

reconstrução da experiência (Pérez Gomes, 2000). 

Quando pensamos em uma comunidade de vida, estamos nos referindo a ter em 

mente que o crescimento pessoal das crianças está interligado com o objetivo do 

desenvolvimento da autonomia. Impulsionar essa autonomia significa tê-la presente em 

todas as propostas educativas (Zabalza, 1998) para que as crianças possam ser capazes de 

utilizar os conhecimentos produzidos em situações sociais.  
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Esse ponto pode ser observado quando a educadora apresenta um questionamento 

no turno (103) “Então, a gente escova os dentes só aqui na creche?”. O uso do ‘então’ 

pressupõe uma conclusão sobre o que estava sendo dito e o uso do dêitico de pessoa ‘a 

gente’ demonstra a necessidade de compartilhar a responsabilidade da ação que envolve o 

questionamento com as crianças. É importante destacar que a presença desse 

questionamento possibilita que as crianças reflitam sobre um ponto relevante: a escovação 

não deve ocorrer somente na creche.  

Em (104), C4 responde negativamente a pergunta feita e, em (105), a educadora 

utiliza-se do um operador argumentativo ‘aliás’ (Koch, 1992/2004) para iniciar um 

argumento decisivo e com a utilização do operador argumentativo ‘também’ (Koch, 

1992/2004) para apresentar seu ponto de vista em forma de um argumento de comparação 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005). Ao verbalizar “Aliás em casa também tem que 

fazer a mesma coisa”, a educadora procurou destacar a necessidade do hábito da higiene 

bucal ser realizado também na casa das crianças. Ao apoiar sua fala na modalidade 

deôntica ‘tem que fazer’ marca a obrigatoriedade da ação das crianças: de realizarem a 

escovação em casa. 

Dessa forma, a professora procura garantir que os conhecimentos produzidos 

durante a aula possam ser multiplicados no cenário vivo de interações em que as crianças 

vivem, ou seja, em casa, na sua comunidade (Oliveira, 2007). 

O papel do educador para crianças nessa faixa etária é muito importante. Ele é 

muitas vezes considerado pelas crianças como autoridade máxima. Dessa forma, a 

educadora utiliza um suporte em forma de exemplo para valorizar ainda mais a 

importância da ação de escovar os dentes também em casa. Quando a educadora diz “Na 

minha casa. quando eu termino de almoçar eu tenho que ir ao banheiro escovar os meus 

dentes” também traz certo grau de obrigatoriedade na sua ação. Ao utilizar o texto na 

modalidade deôntica ‘eu tenho que ir’ ressalta que ela também tem a obrigação de escovar 

o dente após o almoço. 

No mesmo turno, a educadora procura estimular a participação dos alunos quando 

formula mais uma pergunta “Usando o quê?”. Com essa pergunta, conseguimos verificar 

traços compartilhados da atividade oficina do GA, já analisados neste trabalho. Esse 

mesmo tópico de discussão foi ressaltado por Rose na oficina realizada em 13 de abril de 

2007. Naquela oficina Rose procurou trabalhar com o GA a importância da prevenção, 



 
 

198 

elencando os itens necessários e refletindo sobre o que fazer se não tivermos um desses 

itens. 

É interessante notar que a educadora, criativamente, procura fazer o mesmo 

movimento na produção de conhecimento. Quando C1 responde (106) e (108) que são 

necessários a escova e a pasta, a educadora (109) afirma que está correto e apresenta a  tese 

do que estava objetivando trabalhar em forma da pergunta “... lembra que a Andréa 

conversou com a gente que se por acaso eu não tiver pasta eu posso escovar os dentes  só 

com a escova?”. 

Essa pergunta traz, para a situação de interação, a voz de Andréa, uma outra 

educadora da creche que também fazia parte do GA. Esse movimento foi importante, pois 

se percebe a importância do trabalho desenvolvido no GA e, também, as ações 

interdependentes buscando resultados compartilhados. Porém, ao invés de já apresentar a 

resposta, a educadora poderia ter mediado a discussão questionando as crianças sobre o 

que elas podem fazer se não tiverem alguns dos itens necessários para a higiene bucal. 

Talvez por não se sentir segura nessa discussão, optou por trazer a voz de outra educadora 

(Andréa) em sua fala.  

Dando sequência, no turno (111), a educadora confirma a tese que está procurando 

defender para as crianças “Porque o mais importante não é a pasta. É a escova”, 

construindo uma estrutura argumentativa para apresentar o seu ponto de vista. Com a 

utilização do operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004), traz um argumento de 

exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005). Ao afirmar “porque é a escova que 

tira a sujeira do meu dente”, utiliza como apoio um exemplo concreto, ou seja, abre as 

cerdas de uma escova de dente, mostrando para as crianças. O trabalho com experiências 

concretas na Educação Infantil é fundamental para que as crianças possam visualizar e 

compreender melhor o tema trabalhado (Wiggers, 2001). Ao trazer a escova, demonstrar o 

que são as cerdas e explicar que precisamos passar as cerdas nos dentes para tirarmos a 

sujeira, a professora parece interpretar a vida da sala de aula como uma rede viva de troca, 

criação e transformação de conhecimentos (Magalhães, 2007).  

Neste mesmo turno, após exemplificar concretamente as partes da escova e ressaltar 

a importância das cerdas na limpeza do dente, a educadora apresenta um argumento de 

comparação para ressaltar a relevância da escova. Ao verbalizar que “A pasta é só para 

ficar com um cheirinho gostoso na minha boca” a educadora utiliza o operador 

argumentativo ‘só’ (Koch, 1992/2004) com objetivo de demonstrar que a escova é 
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essencial e a pasta de dente é um elemento secundário nessa escala de valores que 

envolvem o processo de higienização bucal.  

Com base nesse ponto, a educadora faz outra pergunta “Todo mundo aqui tem 

escova em casa?” procurando fazer uma ligação com a vida das crianças fora da creche. A 

vida na creche é um cenário vivo de interações. É no processo de ensino-aprendizagem que 

se pode construir a cultura da escola correlacionada com a comunidade social em que as 

crianças estão inseridas (Souza, 2007). 

Após a resposta afirmativa por parte das crianças, a educadora, em (115), 

simplesmente faz um comentário positivo “Muito bom”, parecendo não se preocupar com o 

fato de que a criança pode ter dito que tem a escova, mas isso não garante que ela escove o 

dente em casa. Nesse momento ela poderia ter expandido a discussão, uma vez que para 

desenvolvermos o Agir Cidadão, precisamos pensar nas ações que estas crianças vão 

desenvolver na sua comunidade, utilizando o que aprenderam na escola. Finalizando, 

procura uma alternativa de sistematizar o que foi trabalhado por meio de um cartaz que já 

tinha começado a ser construído pelas crianças “Então, vamos ver como ficou o cartaz que 

a gente fez?”. 

Nas aulas de Educação Infantil, o processo de sistematização do que foi produzido 

é muito importante para registrar e valorizar todo o percurso construído no processo de 

aprendizagem. O registro de uma aula sempre nos diz algo sobre como foi produzido o 

conhecimento. Esses registros auxiliam os docentes a verificar os avanços significativos, 

bem como as dificuldades, e demonstram pontos de referência para a continuidade do 

trabalho em sala de aula (Barbosa & Horn, 2008). 

O cartaz já estava feito com cartolina colorida e com detalhes de outras cores, 

porém não tinha nada escrito. A ideia era que a educadora registrasse, juntamente com as 

crianças, o que discutiram durante toda a aula. Para analisar esse movimento, apresento o 

próximo excerto. 

 

Excerto 16: 

(117) Ed – Olha. Aqui nós vamos escrever tudo o que vocês disseram que precisamos 

para manter a boca limpa (tema). O que eu tenho que fazer? (pergunta para 

esclarecimento) Escovar o dente três vezes ao dia. Comer pouco doce 

(clarificação da questão do enunciador). Por que eu tenho que comer pouco 

doce? (questão controversa) 
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(118) C1 – Dá bichinho (ponto de vista do enunciador) 

(119) Ed – Porque o bichinho da cárie adora doces (tese). Então, se eu comer mais 

doce, ele vem mais vezes comer (argumento de causalidade) e também come 

um pedacinho do meu dente (argumento de exemplo). E o dente começa a doer 

(argumento de causalidade). Então tem que comer pouco doce (raciocínio 

circular com algum tipo de garantia). Sempre que eu comer doce eu tenho que 

escovar os meus dentes (conclusão). Escovar os dentes com escova e pasta 

(apoio com exemplificação). Aí o Davi e o Marcel falaram assim “– se eu não 

cuidar do meu dente vai aparecer a cárie”. Não é? (pergunta para 

esclarecimento) 

(120) C1 – É (ponto de vista do enunciador) 

(121) C4 – Vai ficar tudo preto (ponto de vista do enunciador) 

(122) Ed – O dente vai ficar preto e...? (pergunta para explicação) 

(123) C8 – Doer (ponto de vista do enunciador) 

(124) Ed – Doer. Vocês não sabem como é horrível ter dor de dente (tema). 

(125) C11 – E vai ficar podre. (ponto de vista do enunciador) 

(126) Ed – Aí eu vou ter que ir ao dentista passar por todo o tratamento (conclusão). 

Como que escova o dente? (questão controversa) Vamos fazer juntos? 

(perguntas para explicação) Primeiro vamos fazer com esse dedo, depois vamos 

ao banheiro fazer com a escova (tema). Vamos escovar a parte da frente, assim. 

Agora, precisa escovar lá no fundo, lá trás. Do outro lado. Escovar também a 

parte debaixo. O outro lado debaixo. (apoio com exemplificação) Tem dente em 

cima também? (pergunta para esclarecimento) 

(127) C4 – Tem. (ponto de vista do enunciador) 

(128) Ed – Então tem que escovar em cima também (apoio com exemplificação). E 

além do dente o que mais eu tenho que escovar dentro da minha boca? (questão 

controversa) 

(129) C1 – A língua. (ponto de vista do enunciador) 

(130) Ed – A minha língua (tema). Porque na língua também fica sujeirinha 

(argumento de causalidade) Então, precisa tirar muito bem (apoio com 

exemplificação). Então, agora eu quero ver quem aprendeu (raciocínio circular 

com algum tipo de garantia). Eu vou levar uma turma de cada vez ao banheiro 

para escovar (tema). Todo esse movimento que a gente aprendeu com o dedinho 

a gente vai fazer lá com a escova (apoio com exemplificação), tá? 

(A educadora leva os grupos de alunos para o banheiro para escovar os dentes). 
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Conforme discuti no aporte teórico deste trabalho, as aulas na Educação Infantil 

precisam garantir performances e brincadeiras que permitam ações individuais e em grupo, 

envolvendo o entendimento da importância de cuidar de sua própria saúde e bem-estar. As 

práticas das aulas precisam respeitar e atender o direito da criança de se apropriar, por 

meio de experiências corporais, dos modos estabelecidos culturalmente de promoção da 

saúde, de relação com o próprio corpo e consigo mesma, mediados pelos educadores 

(Brasil, 2009).  

Neste excerto, com o objetivo de registrar no cartaz tudo o que foi discutido sobre 

as ações relacionadas com a higiene bucal, a educadora faz um questionamento (117) “O 

que eu tenho que fazer?”, e, com o objetivo de relembrar com as crianças o que foi 

discutido, já apresenta algumas ações que foram discutidas “Escovar o dente três vezes ao 

dia. Comer pouco doce”. Em seguida, em outro movimento de expansão, talvez querendo 

abordar alguns aspectos que ainda não tinham sido apontados pelos alunos, faz o seguinte 

questionamento “Por que eu tenho que comer pouco doce?”. 

Essa questão controversa parece ser utilizada pela educadora com o objetivo de 

acrescentar uma informação científica sobre a causa das cáries. C1 em (118) responde que 

“doce dá bichinho” e, no turno seguinte, a professora aproveitando o sentido (Vygotsky, 

1930/2004) enunciado pelo aluno, apresenta a sua tese “Porque o bichinho da cárie adora 

doces”. Em seguida, justifica o seu ponto de vista por meio de: um argumento de 

causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) “Então, se eu comer mais doce, 

ele vem mais vezes comer..”; um argumento de exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005) “...e também come um pedacinho do meu dente”; e outro  argumento de 

causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) “E o dente começa a doer”. Os 

operadores aqui realçados, demonstram a força argumentativa do enunciado e possibilitam 

que a educadora justifique o seu ponto de vista sobre o bichinho da cárie: que ele “adora 

doces”. 

Dando continuidade ao seu raciocínio, a educadora apresenta uma conclusão 

“Sempre que eu comer doce eu tenho que escovar os meus dentes”, e frisa que  precisamos 

“Escovar os dentes com escova e pasta”. Esse trecho está apoiado na modalidade deôntica, 

uma vez que novamente traz a obrigatoriedade quanto à escovação dos dentes. Tal 

posicionamento pode ser comprovado pelo uso do verbo ‘ter’, seguido do conectivo ‘que’.  

No mesmo turno, apoiando-se na fala de dois alunos, a educadora procura engajar 

as crianças na discussão “Davi e o Marcel falaram assim “– se eu não cuidar do meu dente 
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vai aparecer a cárie”. Não é?”. Nesse momento, as crianças começam a participar, 

apresentando os sentidos sobre o que estavam discutindo: C1 (121) “Vai ficar tudo preto”, 

C8 (123) “Doer” e C11 (125) “E vai ficar podre”. Continuando, a educadora conclui em 

(126) “Aí eu vou ter que ir ao dentista passar por todo o tratamento”.  

Nesse momento, a educadora parece querer fazer uma ligação com o início da 

história sobre a ida ao dentista, porém já apresenta uma questão para direcionar a discussão 

para a prevenção. Ao perguntar “Como que escova o dente?”, a professora expandiu o 

conhecimento produzido no início da aula. É interessante notar que, no começo da aula, a 

professora preocupou-se em levantar a necessidade da escovação e, agora, apresenta uma 

pergunta solicitando um posicionamento das crianças quanto à maneira correta de escovar 

os dentes.  

Para exemplificar a escovação correta, a educadora apoia-se em um trabalho com o 

lúdico. Essa ligação pode ser percebida quando a educadora convida os alunos “Vamos 

fazer juntos? Primeiro vamos fazer com esse dedo, depois vamos ao banheiro fazer com a 

escova”. Ao realizar um trabalho lúdico relacionado com o escovar os dentes, a atividade 

da imaginação subordina-se à experiência, às necessidades das crianças (Vygotsky, 

1930/1999). É importante compreender que essa tarefa está relacionada com os modelos de 

criação que influenciaram as crianças. Como elas iriam escovar os dentes, se em nenhum 

momento elas tivessem vivenciado esse procedimento? Dessa forma, a imaginação 

depende da experiência, e a experiência da criança amplia-se gradativamente a cada 

situação que vivencia. 

Ao brincar de escovar os dentes com o dedinho, a imaginação não repete formas ou 

combinações iguais de impressões isoladas já vivenciadas pela criança. Nesse momento, 

são construídas novas impressões, a partir de vivências acumuladas anteriormente 

(Vygotsky, 1930/1999). 

A proposta feita pela educadora – de primeiro fazer com o dedo e depois ir ao 

banheiro fazer com a escova – possibilita que as formas de imaginação relacionadas com a 

criatividade – que vão usar para escovar com o dedinho – sejam orientadas para a 

realidade, ou seja, depois vão ao banheiro exercitar com a escova. Percebe-se aqui que a 

fronteira entre o pensamento realista e a imaginação se apaga e que a imaginação foi um 

momento necessário, inseparável, do pensamento real (Vygotsky, 1930/1999). 

A educadora direciona os movimentos que precisam ser feitos com o dedo para que 

todos os dentes sejam escovados. Com essa metodologia, a educadora buscou ser criativa, 
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adequando o ensino das técnicas de escovação com aspectos lúdicos, tão importantes para 

o desenvolvimento de crianças nessa faixa etária. A necessidade de ensinar para as crianças 

como escovar os dentes serviu de impulso para a criação da simulação de escovar os 

dentinhos com o dedo. 

No mesmo turno, a educadora apresenta uma questão que possibilita novamente a 

expansão da produção de conhecimentos “E além do dente o que mais eu tenho que 

escovar dentro da minha boca?” Quando um aluno responde que é a língua, a educadora 

concorda, espelhando a resposta dada e justifica utilizando o operador argumentativo 

‘porque’ (Koch, 1992/2004). Ao apresentar um argumento de causalidade (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) “Porque na língua também fica sujeirinha” demonstra para 

as crianças que se não escovarmos a língua, ela ficará com sujeira; e reforça que “... 

precisa tirar muito bem” a sujeira da língua. 

Em seguida, lança um desafio para as crianças “Então, agora eu quero ver quem 

aprendeu”. Esse movimento é importante para estimular as crianças a aplicarem o que 

aprenderam dentro da sala de aula no seu cuidado pessoal. 

Esse exercício parece conseguir relacionar o conhecimento técnico (técnicas de 

escovação, a importância da prevenção) com a cultura em que educadora e alunos estão 

inseridos (em que há falta de dinheiro). Os modelos de criação vivenciados na oficina do 

GA e em outros momentos de aprendizado dessa educadora possibilitaram que construísse 

esse trabalho com as crianças. A atividade criadora depende diretamente da riqueza e da 

diversidade da experiência anterior da pessoa (Vygotsky, 1930/1999). As pessoas vêm a 

saber sobre o mundo por meio da transformação da informação recebida por meio da fala e 

da ação dos outros. Dessa forma, as pessoas coconstroem o conhecimento baseado nessas 

experiências (Moran & John-Steiner, 2003). 

Para finalizar a análise dos excertos dessa aula, é necessário responder, mais uma 

vez, as perguntas de pesquisa. 

 

 

  

 

 

 

 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 
subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 
ocorreu de forma criativa? 
 
– Que  significados são produzidos? 

– Qual é o papel da argumentação neste processo? 
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Pela análise dos recortes, a produção de conhecimento no subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis 2007 ocorreu, em alguns momentos, de forma criativa. Os 

questionamentos feitos durante toda a aula pela educadora engajaram os alunos na proposta 

e fizeram com que eles se expressassem e expandissem as suas falas. As perguntas 

possibilitaram a criação de uma zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1934/1993) 

para o grupo de alunos, permitindo que os sentidos que traziam de outros contextos fossem 

dispostos na busca da produção de um significado compartilhado no grupo. 

A educadora usou diferentes tipos de argumentos (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005) e apresentou sua opinião embasada nos exemplos que ela tinha das 

experiências anteriores, como por exemplo, a oficina com o Grupo de Apoio. Dessa forma, 

ela não simplesmente reproduziu o que os formadores tinham dito sobre o trabalho com a 

higiene bucal, mas também trouxe para esta aula o compartilhamento de experiências 

pessoais vivenciadas em outros locais e a própria bagagem cultural.  

As perguntas feitas pela educadora promoveram um intercâmbio coletivo. O papel 

dessas perguntas foi peculiar quanto à promoção de modalidades de elaboração das 

informações mais complexas, por meio de uma atenta intervenção na zona de 

desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1934/1993). 

Educar significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada para que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma realidade 

social e cultural. Nestes recortes, pode-se observar um trabalho com a temática higiene 

bucal, além de vários momentos, já apontados nos excertos acima, que demonstram a 

preocupação da educadora com tópicos de discussão que remetem ao Agir Cidadão. 

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os fatores e influências que 

condicionam o desenvolvimento do trabalho com a higiene bucal. É possível comparar 

diferentes pensamentos, ações. Isto ocorreu mediante a vivência de relações sociais na sala 

de aula, de experiências de aprendizagem que possibilitaram novos modos de pensar e 

fazer. Pode-se notar uma transformação em expansão quando o objeto e motivo da 

atividade são reconceitualizados pelos sujeitos envolvidos.  

Ao refletir sobre a intervenção da educadora, é possível relacionar com o que 

ocorre nos processos de internalização e externalização apontados por Vygotsky 

(1930/2004). A internalização relacionou-se com a imaginação da educadora, ao considerar 
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alternativas para um problema, ser capaz de entender situações e reproduzir tudo isso em 

suas relações sociais. Esse mecanismo foi perpassado por um exercício de criticidade que 

foi desenvolvido quando ela ministrou a aula. Pode-se verificar esse movimento nas falas 

da educadora. A externalização permitiu transformar uma ação internalizada em uma ação 

externa (Motta, 2004). 

Percebe-se nesses excertos, um discurso internamente persuasivo (Bakhtin, 

1953/2003), procurando envolver a participação das crianças e criando base para o 

desenvolvimento do pensamento autônomo. Isso pode ser ilustrado pelas questões 

propostas pela educadora e pelo espelhamento que ela fez das respostas das crianças. Esse 

movimento discursivo possibilitou que as crianças apresentassem os seus sentidos sobre 

higiene bucal. 

Na busca de produzir novos significados, percebe-se a função dialógica (Lotman, 

1998) do discurso nos excertos analisados. Relacionando esta aula aos pilares essenciais do 

aprendizado (Delors, 2001), pode-se verificar que a educadora estimula constantemente o 

aluno no aprofundamento científico relacionado ao tema ‘higiene bucal’. Essa ação pode 

ser relacionada ao pilar aprender a conhecer. E quando a educadora explica para as 

crianças que elas precisam fazer a higiene bucal, parece relacionar com o pilar aprender a 

ser, uma vez que se concentra no desenvolvimento de um sentido de responsabilidade 

pessoal na conquista de objetivos comuns. As crianças precisam escovar os dentes para que 

os pais não precisem dispor de dinheiro (que não têm) para levá-las no dentista. Além de 

cuidar dos dentes, a cidadania pode ser entendida como um processo construtivo (Gentili, 

2001 e Gentili & Alencar, 2001), que significa incluir a possibilidade de definir os valores 

e as práticas que constituem a esfera de ação das pessoas. 

A argumentação, em muitos momentos, possibilitou a produção criativa 

compartilhada de conhecimentos, o que pode ser verificado pelos diferentes tipos de 

argumentos (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) apresentados pela educadora 

durante toda a sua aula. Porém, em alguns momentos, a educadora poderia ter possibilitado 

uma maior participação dos alunos quanto a trazerem suas experiências sobre a temática 

discutida. Esse movimento daria oportunidade para que as crianças também apresentassem 

seus argumentos sobre o assunto em questão.  

Em vários momentos, durante o movimento argumentativo, percebem-se traços da 

fala de outras pessoas, como por exemplo, sobre a questão da falta de dinheiro da família. 

Essa temática foi levantada pela formadora do GA, quando ela exemplificou como 
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poderiam fazer sem pasta e sem fio dental e também pode ser notada nessa aula, quando a 

educadora levantou um questionamento se a mãe dos alunos sempre tem dinheiro para 

levá-los ao dentista. Nessa fala da educadora, encontram-se traços das palavras de outrem, 

ou seja, da formadora, enunciadas com graus variáveis de imparcialidade (Bakhtin, 1934-

35/1975/1998). 

Conforme discuti na fundamentação teórica deste trabalho, a linguagem é um dos 

instrumentos-chave (Blanck, 1996) que organizam os pensamentos das pessoas. Nesta 

aula, a argumentação possibilitou conhecer, confrontar e transformar os sentidos dos 

sujeitos envolvidos no movimento discursivo (Meaney, 2009), produzindo alguns 

significados compartilhados. Percebe-se também que, em alguns momentos, os argumentos 

apareceram combinados (Navega, 2005). Assim, pode-se mostrar causalidade ou analogia 

a partir de um exemplo. 

Essa relação pode ser explicada a partir do momento em que uma nova ideia teórica 

ou conceito produzido pelos participantes da aula estabelecia uma relação entre os sentidos 

dos outros participantes, enriquecendo-os e transformando-os. Nesse movimento de 

expansão (Engeström, 2003) foram construídos novos conhecimentos teóricos.   

Durante todos os excertos analisados, as perguntas criaram um fio condutor de 

raciocínio coerente, passando de um interlocutor para o outro e avançando 

progressivamente. Desta forma, o diálogo do grupo a partir da questão de ir ao dentista e a 

elaboração do raciocínio conjunto, em que se considerou o porquê de precisarmos ir ao 

dentista foi construído por meio dos argumentos sobre a importância da prevenção. 

Ao oportunizar espaços para a produção compartilhada de conhecimentos, a 

educadora liderou a discussão. É interessante ressaltar que, em suas ações, a maneira de 

desencadear as interações considerou, em vários momentos, as diferentes vozes dos alunos. 

Isso pode ser notado pelos espelhamentos feitos pela educadora logo após as repostas dos 

alunos, mesmo quando reformulava as suas falas, uma vez que mantinha o conteúdo. As 

ações discursivas em forma de questionamentos, utilizadas em vários turnos pela 

educadora, sugerem novos sentidos para o que estava sendo discutido. Com esse 

movimento a educadora procurou considerar os pensamentos dos alunos no grupo. 

O discurso explicativo produzido em resposta às solicitações da educadora, com a 

função ou de justificar ou de responder, ativa um processo de tomada de consciência que 

está presente na produção de novos conhecimentos (Vygotsky, 1926/2004). Ao considerar 
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os sentidos dos participantes, instalou-se um processo dialógico em que diferentes 

perspectivas e vozes se encontraram e se mesclaram (Davidov, 2004). 

 Conforme apontei neste trabalho, toda atividade implica em um resultado ideal 

como produto real. O resultado ideal existe desde o planejamento dos pesquisadores (elo A 

da Cadeia Criativa), quando elaboraram tarefas para a oficina com o Grupo de Apoio (elo 

B da Cadeia Criativa). Por sua vez, o Grupo de Apoio realizou encontros de formação das 

educadoras (elo C da Cadeia Criativa) buscando elencar a necessidade e o Agir Cidadão da 

creche. Esse movimento serviu de base para que as educadoras desenvolvessem uma 

atividade conforme a necessidade da sua sala de aula (elo D da Cadeia Criativa). O produto 

real criou forma quando as crianças aprenderam que existem outras formas de cuidar dos 

dentes que não requer dinheiro. Esse trabalho com a prevenção, com a higiene bucal, que a 

criança aprendeu, será levado para a casa e com certeza influenciará a dinâmica da família.  

O produto real não foi uma mera duplicação real de um modelo ideal preexistente. 

Na oficina, a formadora trabalhou outros aspectos relacionados com a higiene bucal que 

não foram abordados na aula da educadora (por exemplo: o uso da linha da pipa) e, por sua 

vez, a educadora ao desenvolver o tema com a sua sala de aula, trouxe traços 

compartilhados do elo B da Cadeia Criativa (a não necessidade da pasta de dente) e 

também criativamente, desenvolveu o seu processo de realização, como por exemplo: 

escovar o dente com o dedo e elaborar o cartaz para sistematizar o que as crianças 

aprenderam. 

A atividade do ser humano se desdobra como produção de fins que configuram 

idealmente o produto real que se quer obter, mas também revela a produção de 

conhecimento (Sánchez Vázquez, 2007). Essa relação dialética entre conhecimento e 

pensamento dos participantes, focalizada no potencial criativo da cognição humana explica 

o desenvolvimento desta aula. Tal situação pôde ser observada, pois a educadora 

interiorizou o conhecimento produzido nas oficinas com o Grupo de Apoio e, 

criativamente, trouxe para a aula experiências vivenciadas, que possibilitaram uma maior 

abordagem do tema discutido. 

O próximo quadro procura sintetizar os tópicos relacionados com a discussão do 

Agir Cidadão dos elos da Cadeia Criativa apresentados até agora. 
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QUADRO SÍNTESE 

 
Planejamento PUC PUC com GA 

GA com 
GE 

Aula 
Apresentação 
no Simpósio 
Ação Cidadã 

Agir 

Cidadão 

(220) Fe – Não 
adianta eu saber que 
dá enchentes. Eu 
preciso saber o que eu 
faço, como eu prevejo. 
 
(591) – Fe – Dente de 
leite. O dente cai, 
escovar o dente, a 
importância do 
escovar. É muito 
importante ensinar, 
pois existem algumas 
técnicas de escovação. 
Aliás, vocês precisam 
procurar como é que 
escova os dentes. De 
cima para baixo?  
(592) – Vivi – 
Também é importante 
trabalhar como 
prevenir a cárie.  
(593) – Rose – E 
como passar o fio 
dental.  
(594) – Fe – Tem que 
trabalhar com as 
crianças como é que 
faz. 

(268) Rose – 
Então, a gente vai 
ao dentista para 
tirar o bicho do 
dente ou a      
gente deixa o 
bicho lá? 
 
 
 
(344) Ed2 – Tia. 
Ela disse que a 
mãe dela não tem 
dinheiro para 
comprar esse fio. 
 
 
 
(350) Rose – ... 
Ah! Não tenho 
dinheiro para 
comprar a pasta de 
dente (tema). 
Como é que a 
gente pode 
limpar? Pode fazer 
o quê? 
 
(353) – Rose ... Eu 
trouxe aqui porque 
vocês precisam 
conhecer que 
existe algo 
específico para 
isso (tese), mas 
não quer dizer que 
quem não tem, vai 
ter que ficar com 
cárie  
Então, chegando 
em casa vocês vão 
dizer para a 
mamãe que vocês 
querem escovar os 
dentes 
 
(43) – EdM – É  
que a gente  tem o 
papel de estimular, 
de despertar para 
evitar que surjam 
as cáries. 

(6) EdM –
De que 
forma a 
gente pode 
encontrar 
esse Agir 
Cidadão? 
Que é uma 
necessidade 
nossa da 
creche e 
que vai 
ultrapassar 
o muro da 
creche 
 
 
 
 
(23) Eh2 
Com 
reuniões, 
até para 
que os pais 
se 
interessem, 
visitem a 
creche, 
passem um 
dia, 
conheçam 
seu filho 
dentro da 
creche e 
que 
realmente 
levem para 
casa aquilo 
que é 
aprendido 
aqui 
 
 
(64) EdM 
qual vai ser 
o nosso 
Agir 
Cidadão 
que a gente 
vai 
trabalhar a 
necessidade 

(63) Ed – Por 
que será que o 
Paulinho ficou 
com cárie no 
dente? 
 
 
 
 
(82) Ed – Será 
que a mãe da 
gente sempre 
tem dinheiro 
para levar no 
dentista? 
 
(83) C4 – Não. 
 
 
(103) Ed – 
Então, a gente 
escova os 
dentes só aqui 
na creche? 
 
(104) – C4 – 
Não. 
 
(109) Ed – E 
aí, lembra que 
a Andréa 
conversou 
com a gente 
que se por 
acaso eu não 
tiver pasta eu 
posso escovar 
os dentes  só 
com a escova 
 
(114) – Ed – E 
vocês estão 
escovando os 
dentes em 
casa? 
 
(115) – Todos 
– Sim. 
 
(128) Ed – E 
além do dente 
o que mais eu 
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(205) – Alzira O 
Agir Cidadão, o 
porquê de ensinar 
isso para as 
crianças. Qual é a 
necessidade? 
 
Portanto, vocês 
vão contar a 
história e fazer a 
atividade de 
acordo com o Agir 
Cidadão que vocês 
selecionaram. E 
vocês vão preparar 
essas crianças para 
o Agir Cidadão 
com os pais 

da creche e 
ultrapassar 
o muro da 
creche para 
atingir os 
pais, atingir 
as crianças 
e a 
sociedade 
em si? 
 

(65) – Eh3 
– Melhorar 
o convívio 
social 

tenho que 
escovar dentro 
da minha 
boca? 
 
(129) – C1 – 
A língua. 
 
 

Quadro 33: Quadro Síntese dos tópicos relacionados com o Agir Cidadão – elo D da Cadeia Criativa 

 

 

 

3.5 – Elo E: Apresentação das educadoras no evento 1º Simpósio Ação Cidadã 

 

Os excertos a seguir foram extraídos da transcrição da apresentação feita pelas 

educadoras no 1º. Simpósio Ação Cidadã. Esse simpósio foi realizado em novembro de 

2007, das 8h às 17h, nas instalações da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Conforme já apresentado nesta tese, o foco desse simpósio foi a centralidade na linguagem 

e a articulação com outras áreas do saber. Dessa forma, vários pesquisadores e estudiosos 

inscreveram-se para apresentar trabalhos e experiências em Educação, Linguística 

Aplicada, Psicologia, entre outras áreas. O simpósio propicia que participantes apresentem 

e aprofundem discussões sobre práticas sociais e compreensões sobre as bases teórico-

metodológicas de suas pesquisas. 

No Grupo LACE, acreditamos que o trabalho de formação de educadores é 

responsável por processos de transformação mais amplos. Preenchendo as necessidades do 

grupo social e com o engajamento de todos os participantes, o produto dessa formação 

necessita ser consciente em uma forma ideal, intencional do objeto de desejo que foi 

compartilhado com o grupo (Liberali, 2007, 2008b e 2010). 

 Nessa direção, ao analisar recortes da apresentação das educadoras no simpósio 

pode-se observar a produção de conhecimento realizada ao longo do desenvolvimento de  
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todo o trabalho no ano de 2007. Esta análise possibilita compreender como a 

intencionalidade do planejamento das tarefas desenvolvidas durante o Projeto pressupôs a 

compreensão das atividades educativas como eixo central para a transformação de cada um 

em movimento para gerar a transformação ampla da sociedade.  

De acordo com Engeström (2003, 2000/2005), o resultado da atividade corresponde 

ao objeto transformado no decorrer do desenvolvimento da própria atividade. Durante o 

desenvolvimento do subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis, as educadoras 

participaram das atividades e  produziram conhecimentos. Essa participação pode ser 

observada pela análise dos elos já apresentados nesta tese. Por meio da verbalização dos 

sentidos, as educadoras relacionaram saberes ora relacionados com a sua prática, ora 

relacionados com pensamentos ou conceitos científicos. Dessa forma, em alguns 

momentos surgiram dúvidas e conflitos que impulsionaram a atividade em direção a um 

resultado idealizado (Davidov, 1990, 2004). 

Quanto aos aspectos sociais, os participantes do simpósio são constituídos pelas 

relações com outras pessoas e com o mundo à sua volta. As práticas sociais são as relações 

sociais em que os sujeitos estão envolvidos e essas relações explicam as ações com todos à 

sua volta. Nesta atividade, a Profª. Drª. Fernanda Liberali, como coordenadora do PAC, 

compôs a comissão de organização geral do evento e, em seguida, foram selecionados 

alguns pesquisadores para coordenarem simpósios temáticos, compostos por 5 ou 6 

apresentações de participantes. A Profª. Drª. Alzira Shimoura ficou responsável pela 

coordenação do Simpósio relacionado com o tema Educação Infantil.  

Todos os integrantes do grupo de pesquisa LACE participam da organização geral 

do evento. São formadas várias comissões relacionadas com a divisão de trabalho. Assim, 

todos os integrantes podem escolher sua forma de participação, como, por exemplo: os 

responsáveis pela monitoria, no dia do evento, pela organização do coffee-break, pelos 

documentos relacionados com a secretaria, pela elaboração de certificados, entre outros. 

Esse movimento é interessante, uma vez que possibilita que todos os integrantes do 

GP LACE participem da atividade de organização de um evento acadêmico. O GP LACE é 

composto de estudantes de graduação, pós-graduação e professores de diferentes 

universidades. Ao participarem de uma performance para realização de um simpósio, os 

participantes criam zonas de possibilidades futuras para a participação dessa atividade no 

mundo acadêmico. Dessa forma, a performance de organizar o evento cria base para 

integração do espaço acadêmico como vida, uma vez que os participantes  se apropriam 
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das formas de participação dessa atividade social, na medida em que precisam imaginar 

para recriar atividades sociais da vida (Liberali, 2010).  

  Com base nos estudos marxistas e vygotskianos, o termo histórico é 

compreendido pelo GP LACE como a marca da relação dialética nos contextos em que 

atua. Essa marca é veiculada por meio de significados que adquirem dimensão histórica, ao 

fazer parte da história humana (Pino, 2000). 

Os integrantes do GP LACE participam de vários congressos e simpósios nacionais 

e internacionais. Historicamente, essa participação é muito importante, pois a cada vez 

que um integrante apresenta o que produzimos no nosso grupo, é estabelecida uma relação, 

com diferentes comunidades acadêmicas que possuem diferentes modos de pensar. Dessa 

forma, a atividade prática transforma a totalidade do que existe (Newman e Holzman, 

1993/2002), ou seja, ao expor os conhecimentos produzidos pelo grupo de pesquisa e ao 

entrar em contato com outros pontos de vista, constroem-se zonas de instabilidade dos 

sentidos de diferentes humanos. Dessa forma, cada pesquisador é apenas parte incompleta 

de um todo (Spinoza, 1677/2002). 

Quando pensamos no contexto deste estudo, ao organizarmos um simpósio 

convidando todos os participantes dos projetos desenvolvidos pelo PAC, estamos 

possibilitando que as ideias inadequadas (Spinoza, 1677/2002) de cada participante ou de 

cada grupo entrem em contato com outras ideias inadequadas para, nesse espaço, 

produzirem ideias temporariamente mais adequadas. 

Essa é a dialética que compõe a Substância (Spinoza, 1677/2002). Ao criarmos uma 

zona de conflitos entre as ideias inadequadas de diferentes participantes, buscamos compor 

ideias adequadas. Buscamos compreender, também, como os diferentes sujeitos das 

atividades que compõem o GP LACE produzem conhecimentos. Todos esses participantes 

são partes de uma totalidade. Cada singularidade é parte de um todo na atividade (Morin, 

2000). 

Em 2007 foi o primeiro simpósio. Em 2008 e em 2009 realizamos o Simpósio Ação 

Cidadã juntamente com o All Star- Múltiplos Mundos Show. O All Star foi criado e 

organizado pela ONG All Stars Project de Nova York, como atividade de desenvolvimento 

formativo baseada em performances artísticas. O Múltiplos Mundos é um projeto que 

busca o desenvolvimento de valores em múltiplas comunidades.  

Dessa forma, os parceiros envolvidos nos vários projetos do PAC foram 

convidados a apresentar performances artísticas que expressassem os valores de suas 
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práticas sociais. Com essa nova composição, em 2008 e 2009, o evento foi realizado em 

dois dias. Em 2010 o evento foi realizado em Fortaleza com a colaboração da Faculdade 

Sete de Setembro. 

As produções humanas são culturais e, dessa forma, cada contexto é permeado 

pelas produções peculiares específicas de um grupo. Para o GP LACE organizar esse 

simpósio teve como ponto principal a compreensão do conceito de cidadania. Para este 

grupo, a cidadania é um processo construtivo que se organiza pela compreensão da 

necessidade de constante redefinição de valores e práticas que constituem a ação (Liberali, 

2007, 2008a). A cultura precisa ser compreendida como um sistema vivo em permanente 

mudança como consequência da natureza dos intercâmbios entre os seres humanos. 

Dessa forma, todos os participantes envolvidos na organização do simpósio, 

atuaram efetivamente para a concretização de um evento que possibilitasse uma troca de 

experiências enriquecedoras. Quando as educadoras foram convidadas para participar, 

ficaram preocupadas com o conteúdo de suas apresentações. Muitas verbalizaram que não 

tinham o hábito de frequentar simpósios e que, por esse motivo, não sabiam como preparar 

um material adequado para apresentar. Por outro lado, esse conflito, mobilizou-as a 

buscarem formas e ideias de atingirem o seu objetivo (Daniels, 2003), ou seja, elaborarem 

a sua apresentação.  

O simpósio de Educação Infantil foi realizado em uma sala da PUC-SP. A Profª. 

Drª. Alzira Shimoura, Coordenadora Interinstitucional do Projeto Aprender Brincando, 

ficou responsável por coordenar as quatro apresentações que faziam parte deste tema. 

Estavam presentes 4 coordenadoras de creches, que apresentaram comunicação sobre a 

importância da construção do projeto político pedagógico no Projeto Aprender Brincando. 

Também estavam presentes 6 educadoras que comunicaram sobre o trabalho desenvolvido 

durante o ano. 

O quadro a seguir foi organizado com os conteúdos temáticos desenvolvidos 

(Bakhtin, 1953/2003). Para melhor visualização, demarquei os grupos de turnos que 

contemplam tópicos relacionados com o Agir Cidadão. 
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Apresentação no evento 1º. Simpósio Ação Cidadã – novembro de 2007 

Turnos Ações discutidas 

1  Abertura do simpósio 
Explicação da dinâmica das apresentações 
Explicação do Projeto Aprender Brincando  

2 - 12 Apresentação das coordenadoras sobre a construção do Projeto Político Pedagógico 
Apresentação das educadoras sobre o trabalho desenvolvido nas creches – Agir Cidadão 

13 Encerramento das apresentações sobre os trabalhos desenvolvidos pelas coordenadoras e 
educadoras 
Organização da próxima apresentação 

14 - 16 Apresentação dos demais expositores 

17 Encerramento das apresentações 

Quadro 34: Organização dos turnos: Apresentação no evento 1º Simpósio Ação Cidadã – novembro de 2007 
 

Alzira abriu o simpósio explicando a dinâmica das apresentações e o objetivo de 

cada atividade desenvolvida no Projeto Aprender Brincando 2007. Após essa explicação, 

Alzira ressaltou o objetivo geral do Projeto no excerto abaixo. 

 

Excerto 17: 

(1) Alzira – O objetivo de tudo isso aqui, são as crianças (tema). Todo esse trabalho 

vai levar à formação das crianças (tese), tá? É através das crianças (raciocínio 

circular com algum tipo de garantia). Elas que vão levar esse conhecimento 

delas para a comunidade (apoio com exemplificação), porque o objetivo está lá 

na transformação (argumento pragmático), né? Quem estava aqui na palestra da 

professora Maria Teresa Freitas ouviu isso (suporte com base em autoridade), 

né? É a pesquisa crítica reflexiva (tema), né? Qual é o nosso objetivo de estar 

lá? (questão controversa) É transformar a gente (tema), pois enquanto 

pesquisador nós estamos olhando a nossa ação que está lá): com erros e acertos, 

com críticas e opiniões das pessoas que estão trabalhando conosco 

(argumentação de  comparação). E nós vamos crescendo e as pessoas que estão 

trabalhando conosco nesses grupos também estão crescendo (argumento de 

causalidade). Aí todo mudo muda (raciocínio circular com algum tipo de 

garantia) Nós mudamos, as educadoras mudam, as coordenadoras mudam, 

mudam as crianças que vão mudar a comunidade (apoio para exemplificação). 

Então, isso é uma cadeia que gera um movimento de mudança. (conclusão) 
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Alzira apresenta o objetivo principal do Projeto “O objetivo de tudo isso aqui, são 

as crianças”. A partir daí, Alzira apresenta a tese que irá defender durante o excerto “Todo 

esse trabalho vai levar à formação das crianças, tá?”.  

Para sustentar a sua tese, Alzira afirma que as crianças serão as responsáveis diretas 

pela transformação da comunidade. É interessante notar que Alzira destaca que “esse” 

conhecimento, ou seja, o conhecimento que as crianças estão aprendendo com as 

educadoras, será o ‘motor’ para a transformação da comunidade. “Elas que vão levar esse 

conhecimento delas para a comunidade, porque o objetivo está lá na transformação.” 

Ainda na mesma linha de raciocínio, Alzira utiliza-se do operador argumentativo ‘porque’ 

(Koch, 1992/2004) para apresentar um argumento pragmático (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1996/2005), o que permite apreciar um determinado fato e suas consequências 

(Toulmin, 1958/2000), presentes ou futuras. Esse tipo de argumento tem uma relevância 

direta para a ação, pois permite passar de um valor inerente (o conhecimento das crianças) 

aos frutos (alcançar o objetivo principal do Projeto: a transformação da comunidade) 

(Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005). 

Quando as crianças são agentes de transformação, são capazes de relacionar o que 

aprenderam com a esfera de aplicação no mundo circundante (Hedegaard, 1996). Dessa 

forma, a cidadania não é compreendida como direitos e deveres dos sujeitos (Manzini-

Covre, 1999), mas sim como atividade desejável (Gentili, 2001 e Kymlica, 1998) para a 

construção das bases necessárias para a avaliação e transformação dos contextos em que 

essas crianças estão inseridas. 

Um outro dado interessante é também a utilização dos dêiticos espaciais: o ‘aqui’ 

realçando o espaço de formação das educadoras e o ‘lá’, ou seja, a comunidade. De 

maneira geral, Alzira tenta dizer que a formação que as educadoras participaram e a prática 

de suas aulas que será apresentada no congresso têm relação direta com a transformação da 

comunidade. 

Em sequência, Alzira utiliza-se de um argumento de autoridade, trazendo a voz de 

uma palestrante do simpósio “Quem estava aqui na palestra da professora Maria Teresa 

Freitas ouviu isso, né?”. Ao recuperar a voz da palestrante, Alzira faz uma ligação com a 

temática apresentada na palestra “É a pesquisa crítica reflexiva, né?” Dessa forma, Alzira 

estabelece uma relação entre o saber acadêmico e a prática das educadoras. Essa ligação 

entre teoria e prática é importante, uma vez que a vida na sala de aula é um cenário vivo de 

interações em que se faz intercâmbio de ideias e valores relacionados com a comunidade. 
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A teoria torna-se viva na prática e esta para não ser complacente, precisa estar exposta à 

interpelação do conhecimento geral (Alarcão, 2003). Na tessitura do trabalho docente 

envolvendo a teoria e a prática, as educadoras podem desenvolver a compreensão das 

ações que desenvolvem na sua sala dentro da sociedade do conhecimento (Fullan & 

Hargreaves, 2000), ou seja, dentro da sociedade em que os seus alunos estão inseridos.  

Para melhor exemplificar o movimento teoria e prática, aproximando os saberes 

entre universidade e comunidade, Alzira traz uma questão controversa “Qual é o nosso 

objetivo de estar lá?”. Ao utilizar o dêitico espacial ‘lá’, Alzira provoca, novamente, uma 

reflexão sobre o objetivo principal do desenvolvimento do Projeto junto à comunidade. É 

uma relação dialética que nos permite relacionar os significados dos conceitos teóricos da 

comunidade acadêmica com os sentidos pessoais atribuídos a eles nas tarefas práticas das 

educadoras. Essa dialética transforma todos os envolvidos, transformando também a 

comunidade. Nessa perspectiva, a creche precisa ser vista como uma rede de vivências da 

comunidade e a educação precisa ser uma reconstrução da experiência de todos que estão 

envolvidos nesse processo, na busca por uma sociedade mais justa e democrática. 

Nesse quadro, Alzira retoma o objetivo incluindo que a transformação é de todos e 

utiliza o operador argumentativo ‘pois’ (Koch, 1992/2004), para justificar o seu ponto de 

vista: “É transformar a gente, pois enquanto pesquisador nós estamos olhando a nossa 

ação que está lá: com erros e acertos, com críticas e opiniões das pessoas que estão 

trabalhando conosco”. Com a utilização de um argumento de comparação (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1996/2005), Alzira ressalta a importância da avaliação e da reflexão 

sobre as ações práticas. Essa reflexão precisa possibilitar a revisão e a mudança das forças 

sócio-históricas que formatam essas ações, permitindo, assim, a sua reorganização cada 

vez mais alinhada com o nosso contexto de ação (Magalhães, 2007). 

Logo, essa reflexão crítica e a colaboração estão relacionadas com a negociação de 

decisões e posicionamentos entre os participantes. É uma construção colaborativa, na 

medida em que o olhar de cada integrante do grupo possibilita o embasamento das escolhas 

feitas por todos na busca de transformações das condições sociais dos participantes de uma 

atividade (Oliveira, 2009). 

A interação prossegue, com Alzira fortalecendo o seu ponto de vista, por meio da 

apresentação de mais um argumento. Ao utilizar a conjunção aditiva ‘e’, inclui um 

argumento de causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005): “E nós vamos 

crescendo e as pessoas que estão trabalhando conosco nesses grupos também estão 
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crescendo.” O uso do operador argumentativo ‘também’ (Koch, 1992/2004) ressalta que 

através da troca colaborativa de experiências, todos os envolvidos tiveram a oportunidade 

de ampliar os seus conhecimentos. Em sequência, Alzira apoia-se em um exemplo para 

fortalecer o argumento apresentado: “Nós mudamos, as educadoras mudam, as 

coordenadoras mudam, mudam as crianças que vão mudar a comunidade”. E conclui: 

“Então, isso é uma cadeia que gera um movimento de mudança”.  

Alzira salienta a importância da reflexão crítica para a transformação social. 

Assumir uma postura crítica reflexiva implica em todos os participantes de uma atividade 

agirem como intelectuais transformadores (Liberali, 2008a). Refletir criticamente envolve 

pensar sobre a prática e também sobre o desenvolvimento de alternativas para a busca da 

transformação social. 

Esse movimento de mudança apontado por Alzira pode ser relacionado com o 

conceito de Cadeia Criativa, desenvolvido por Liberali (2006), o qual pressupõe que 

características da totalidade possam emergir na produção de novos resultados criativos. 

Ao longo das análises dos excertos de todos os elos da Cadeia Criativa (Liberali, 

2006) apresentados nesta tese, pudemos observar esse movimento. Dessa forma, estamos 

em constante transformação para transformar o mundo. 

No excerto anterior, Alzira destacou a relevância do Projeto e revisou o movimento 

da Cadeia Criativa (2006). Dando continuidade à análise, para verificar a intencionalidade 

na produção de objetos compartilhados (Liberali, 2010), apresento no próximo excerto, um 

recorte da apresentação de uma educadora.  

 

Excerto 18: 

(10) Ed – ... Com o passar do processo, a gente começou a perceber a importância de 

ser uma boa educadora para a criança e para a comunidade (tese). Deu um 

‘click’ maior na nossa ação (suporte para a tese). Por quê? (pergunta para 

esclarecimento) Porque a gente sabe que a criança, o que ela aprende ela leva 

para a casa (argumento de causalidade). Só que ficava ali, parado ali e não tinha 

continuidade (contra-argumento). Quando a gente terminou esse projeto, por 

coincidência através da história que a gente escolheu tinha um gancho com um 

objetivo de um projeto que a gente já tinha, que era o da higiene bucal (ponto de 

vista do enunciador com algum tipo de exemplificação). Por quê? (pergunta 

para esclarecimento) Porque as nossas crianças têm muitos problemas: usam 

muita chupeta que causa problema na dentição da criança (argumento de 
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causalidade). Em cima disso, aproveitando a história, a gente pegou esse gancho 

e desenvolveu esse projeto higiênico (argumento de analogia). Quando finalizou 

esse projeto, a gente percebeu a nossa potência (raciocínio circular com algum 

tipo de garantia), porque a presença da comunidade junto ao nosso trabalho foi 

muito importante (argumento de autoridade). E superou tudo aquilo que a gente 

esperava (argumento de exemplo). A gente esperava poucos pais, a não 

aceitação e estava cheio (apoio com exemplificação). Recebemos a visita de 

uma clínica que foi lá, esclarecer e mostrar coisas para todos. Sabe, alguns pais 

falaram que levaram as crianças até a clínica para fazer uma consulta (apoio 

com exemplificação). Isso foi o melhor de tudo (ponto de vista do enunciador), 

porque realmente a comunidade correspondeu com aquilo que a gente esperava 

(argumento de exemplo). Na realidade, até mais do que a gente esperava 

(argumento de comparação). E é isso que a gente pensa. Então a gente entendeu 

que a nossa importância é muito maior do que a sala de aula, do que as quatro 

paredes (conclusão). 

 

Pelo que afirma a educadora, a relevância do projeto foi percebida com o passar do 

tempo. Isso pode ser notado quando ela apresenta a seguinte tese: “Com o passar do 

processo, a gente começou a perceber a importância de ser uma boa educadora para a 

criança e para a comunidade”. A educadora enfatiza que no decorrer do processo elas 

começaram a perceber a importância do seu papel profissional não só para as crianças, 

como também para a comunidade. Utiliza uma metáfora ‘deu um click’ referindo-se a elas 

terem compreendido o valor da ação que elas realizam. Esse ponto refere-se a uma 

responsibilidade (Sobral, 2005), ou seja, é necessário ser responsável pelas minhas próprias 

ações e também pelas ações dos outros com quem me relaciono. Ao mesmo tempo, devo 

ser responsivo, ou seja, oferecer repostas para as necessidades colocadas no mundo. 

A educadora vale-se de uma pergunta endereçada aos seus interlocutores, com o 

objetivo de formular a sua explicação. Ao perguntar “Por quê?”, a educadora estabelece a 

réplica como forma de organizar o seu discurso, por exemplo: “Por quê? Porque a gente 

sabe que a criança, o que ela aprende ela leva para a casa”. Com o emprego do operador 

argumentativo ‘porque’ (Koch, 1992/2004), a educadora utiliza-se de um argumento de 

causalidade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) para demonstrar que o que a 

criança aprende na escola é levado para casa.  
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Pode-se perceber uma possível sequência de desenvolvimento (Pontecorvo, 2005) 

do discurso, ou seja, existe uma visão argumentativa de produção do conhecimento em que 

se alternam fases como generalizar, relacionar, problematizar, delimitar e contrapor-se 

argumentando. Nesse excerto, a educadora generaliza o tema em questão “... a gente sabe 

que a criança, o que ela aprende, ela leva para a casa”. Ao conceituar que as crianças 

levam os conhecimentos para casa, a educadora reforça a tese de que os conhecimentos 

produzidos na escola precisam ser utilizados na vida que se vive (Marx & Engels, 1845-

46/2006). Porém, em seguida, a educadora traz um contra-argumento para mostrar que, 

infelizmente, não basta sabermos da importância da dialética do ensino entre escola e vida. 

“Só que ficava ali, parado ali e não tinha continuidade”. Muitas vezes, sabemos dessa 

importância, mas não sabemos como proceder, ou como criar um link com a vida na 

comunidade.  

Às vezes deixamos de reconhecer a importância do trabalho do educador e o 

potencial de mudança que a partir dele podemos desenvolver (Freire, 2001). Ao 

problematizar, a educadora traz um posicionamento que talvez esteja enraizado na 

interação da força da historicidade da creche. Tal ponto pode ser justificado, uma vez que 

antigamente não havia ligação entre a educação oferecida nas creches e uma educação 

voltada para as crianças pequenas, ressignificando o sentido de cultura, socialização e 

cuidado (Kishimoto, 2005a). 

O educador de creche tem dupla responsabilidade profissional: uma refere-se a 

manter um diálogo ativo com as crianças e comunidade e outra se refere a manter sempre 

uma atitude reflexiva e investigadora, conforme já apresentado por Alzira no excerto 

anterior analisado. Com base no contra-argumento apresentado, a educadora levanta que 

esse foi o ponto de reflexão inicial, ou seja, o motor do desenvolvimento do projeto que 

elas desenvolveram. Se sabemos que é importante que o conhecimento saia da creche e ele 

continua parado na própria creche, não tendo continuidade com a vida da criança, temos 

um conflito, ou uma contradição (Davidov, 2004). Essa contradição moverá as ações da 

atividade.  

A crise, segundo Boff (2002) é uma oportunidade de crescimento. É um momento 

angustiante, mas profundamente criativo. Nesse movimento, observo que a educadora faz 

uma ligação entre o que elas aprenderam com os pesquisadores da PUC e um projeto que 

já estava em planejamento na própria creche, “Quando a gente terminou esse projeto, por 

coincidência através da história que a gente escolheu tinha um gancho com um objetivo de 



 
 

219 

um projeto que a gente já tinha, que era o da higiene bucal”. Dessa forma, estabelece uma 

relação entre os conhecimentos produzidos dentro da creche e a utilidade fora da creche. 

Nos encontros de planejamento dos pesquisadores da PUC-SP, nas oficinas de formação 

do Grupo de Apoio, nos encontros de formação das educadoras e na aula de uma 

educadora, observa-se a importância da ligação da história com uma necessidade que 

existe na creche. Pode-se perceber que a educadora revela em seu discurso tal preocupação 

e demonstra que realmente se preocuparam em fazê-lo. 

Nesse prisma, a educadora faz uma relação temporal e processual dos 

conhecimentos apreendidos com os pesquisadores da PUC – “Com o passar do processo” 

e “Quando a gente terminou esse projeto” –, relacionando-os com o objetivo de um projeto 

sobre higiene bucal que já existia na creche. Essa relação pode ser observada pela 

utilização do tempo verbal no presente do indicativo e no pretérito perfeito. Dessa forma, 

percebemos que a transformação foi ao longo do projeto e, ali, no simpósio, a educadora 

está avaliando o desenvolvimento de um ano do subprojeto Aprender Brincando: Histórias 

Infantis.  

A construção de significados com base na colaboração requer momentos de 

descrever, refletir e questionar práticas (Magalhães, 2009). Nessa perspectiva, a TASHC 

apoia-se na linguagem para entender a relação entre os seus elementos e oferece a 

possibilidade de discutir linguisticamente como a linguagem reflete a organização da 

atividade. Dessa forma, a questão da relevância do levantamento da necessidade é 

apresentada pela educadora por meio de um novo questionamento. Ao utilizar ‘por quê?’, a 

educadora começa a explicar a necessidade da creche. É importante lembrar que em todos 

os elos da Cadeia Criativa (Liberali, 2006) analisados nesta tese, o levantamento da 

necessidade foi ponto central para o reconhecimento de tópicos relacionados com o 

desenvolvimento do Agir Cidadão. A necessidade dos participantes de uma atividade e a 

busca por objetos para satisfazê-la são fundamentais no processo de produção de 

conhecimento (Liberali, 2010). 

Para justificar a tese apresentada inicialmente, a educadora construiu a sua 

arquitetura argumentativa, apresentando um argumento de causalidade que revela o motivo 

de existir a necessidade da creche da educadora “Porque as nossas crianças têm muitos 

problemas: usam muita chupeta que causa problema na dentição da criança”. Em seguida, 

ao utilizar a expressão ‘Em cima disso’, faz uma ligação com a apresentação de um 

argumento de analogia. Ao verbalizar “Em cima disso, aproveitando a história, a gente 
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pegou esse gancho e desenvolveu esse projeto higiênico”, procura estabelecer uma relação 

entre a necessidade e a oportunidade com a escolha da história e o desenvolvimento do 

projeto relacionado com a higiene bucal.  

Dando sequência, a educadora, utiliza-se de um raciocínio circular para voltar para 

a sua tese inicial: “Quando finalizou esse projeto, a gente percebeu a nossa potência”. 

Essa ‘potência’, que foi percebida com a concretização do projeto realizado partindo da 

necessidade levantada da creche, parece ressaltar a relação de conveniência ou composição 

entre os seres apresentada por Spinoza (1677/2003: II, Lema II). Nas relações que vivemos 

na sociedade, podemos aumentar ou diminuir nossa potência de agir. Esse processo requer 

colaboração e produção de significados compartilhados, uma vez que o esforço de 

aumentar a nossa potência requer uma dinâmica que evolui por meio dos encontros com 

outros modos de produzir conhecimentos ao longo de nossa existência (Fuga, 2009). 

Nessa perspectiva, as ideias inadequadas (Spinoza, 1677/2003) apresentadas pelos 

pesquisadores da PUC-SP entraram em contato com as ideias inadequadas (Spinoza, 

1677/2003) das educadoras de creches. Esse movimento possibilitou um encontro para 

novas composições ou decomposições em busca de ressignificar as ideias. Dessa forma, a 

composição do ser humano vai se configurando a partir das relações, dos encontros de 

diferentes pessoas, com diferentes pontos de vista. No desenvolvimento do subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis, esse movimento parece ter aumentado a potência 

do grupo, conforme apresentado pela educadora.  

Em seguida, a educadora utiliza o operador argumentativo ‘porque’ (Koch, 

1992/2004) para apresentar um argumento de autoridade (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 

1996/2005), com o intuito de demonstrar a relevância da comunidade no contexto em que 

o trabalho foi realizado: “... porque a presença da comunidade junto ao nosso trabalho foi 

muito importante”. E logo após, provavelmente para justificar novamente o seu ponto de 

vista, apresenta um argumento de exemplo (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1996/2005): “E 

superou tudo aquilo que a gente esperava”. 

A escola não é a preparação para a vida, ela é a própria vida, um local de vivência 

da cidadania (Alarcão, 2003). Quem torna viva a escola são as pessoas. As pessoas 

socializam-se nos contextos que elas criam e recriam e, nesse movimento, temos a 

construção de uma escola mais igualitária e cidadã. Nesse sentido, a participação da 

comunidade na vida escolar é muito importante. Os elementos da cultura da comunidade 

precisam ser considerados como construções históricas imersas em um espaço e tempo 
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relacionados com os momentos vivenciados por todos. Na sala de aula se vive a cultura 

social, cujos conhecimentos produzidos são utilizados para compreender, interpretar e 

decidir sobre os problemas da vida social. Nessa perspectiva, pais e alunos envolvidos por 

uma relação sequencial e dialética entre reflexão e atuação poderão participar ativamente 

na determinação de suas vidas na comunidade.  

Quando propomos um ensino em que alunos e comunidade aprendam a pensar e a 

atuar utilizando a sua cultura para transformar o seu próprio pensamento e suas ações, 

estamos possibilitando uma transformação nas condições de vida dessas pessoas. Isso pode 

ser notado, nas próximas frases enunciadas pela educadora. Para apoiar os seus argumentos 

sobre a relevância da participação da comunidade no projeto, a educadora utiliza-se de 

exemplos “A gente esperava poucos pais, a não aceitação e estava cheio”  “ Recebemos a 

visita de uma clínica que foi lá, esclarecer e mostrar coisas para todos.”  “Sabe, alguns 

pais falaram que levaram as crianças até a clínica para fazer uma consulta” . 

As ações relatadas pela educadora que demonstram que a expectativa sobre a 

participação dos pais foi superada são: a grande presença dos pais, a aceitação do projeto 

pelos pais, o envolvimento de uma clínica dentária e a atitude dos pais em levar os filhos 

ao dentista. Isso pode ser observado, quando a educadora utiliza o operador argumentativo 

‘mais do que’ (Koch, 1992/2004) para apresentar um argumento de comparação (Perelman 

& Olbrechts-Tyteca, 1996/2005) “Na realidade, até mais do que a gente esperava”. 

Após apresentar os seus argumentos, a educadora conclui “Então a gente entendeu 

que a nossa importância é muito maior do que a sala de aula, do que as quatro paredes”. 

Essa fala parece revelar que a educadora acredita no papel docente como criador de meios 

de compreensão de realidades políticas e históricas que deem origem a possibilidades de 

mudança no meio social (Freire, 2001). O educador precisa ter um compromisso com os 

fins sociais da educação, atitude crítica permanente e estar sempre em busca da mudança. 

Uma mudança que possibilite a reinvenção do seu papel e a reinvenção do próprio contexto 

sócio-histórico-cultural. 

Considerando a interação, encontramos um discurso internamente persuasivo, 

marcado pela polifonia. A polifonia é caracterizada pela posição do enunciador como 

regente do grande coro de vozes que participam do processo dialógico (Bezerra, 2005: 

194). Segundo o autor, a polifonia é definida na convivência e na interação de vozes 

representantes de um determinado universo e marcada pelas peculiaridades desse universo. 

Podem-se reconhecer as vozes dos pesquisadores, do Grupo de Apoio e de outros 
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participantes na apresentação da educadora. Essas diferentes vozes possuem independência 

no todo do enunciado, ou seja, elas soam ao lado da palavra da educadora, combinando-se 

com as vozes de outros participantes do Projeto. Nesse mosaico de vozes, é interessante 

ressaltar que a educadora coloca-se como uma das protagonistas do trabalho desenvolvido 

diante do seu público. As descobertas, os passos trilhados e os avanços não são concebidos 

como produção individual sem a participação do outro. As conquistas são do grupo e não 

somente da educadora que está relatando o trabalho no Simpósio. 

Para finalizar a análise dos excertos da apresentação no 1º. Simpósio Ação Cidadã, 

é necessário retomar e responder as perguntas de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção de conhecimento nestes excertos ocorreu de forma criativa. Pode-se 

verificar a utilização de vários tipos de argumentos para sustentar a tese apresentada 

inicialmente pela educadora. Os argumentos são apresentados tendo por base os 

conhecimentos produzidos nos elos anteriores da Cadeia Criativa (Liberali, 2006). Dessa 

forma, consegue-se observar traços do planejamento quando a educadora incorpora em seu 

diálogo alguns aspectos já discutidos sobre a relevância do levantamento da necessidade da 

creche para o envolvimento da comunidade. 

Nesse sentido, compreender o papel da linguagem é fundamental para observarmos 

a produção de conhecimento nesses excertos. A linguagem funciona como mediadora do 

conhecimento e da experiência dos participantes da interação. Por meio dela, é possível 

construir e refletir sobre as ações do presente, passado e futuro das pessoas (Motta, 2004). 

Nesta apresentação, Alzira apresenta traços do que já foi trilhado com as ações 

desenvolvidas do Projeto, comenta sobre a importância da apresentação no Simpósio para 

a reflexão sobre a nossa prática e relata traços sobre o desenvolvimento futuro, lá na 

creche. A educadora, por sua vez, relata ações que foram concretizadas na creche, tendo 

por base o subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis. A cada ideia, cada vivência 

A produção de conhecimento do tópico “Agir Cidadão” no 
subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis 2007 
ocorreu de forma criativa? 
 

– Que significados são produzidos? 
– Qual é o papel da argumentação neste processo? 



 
 

223 

é uma aspiração de criar uma nova realidade, um ímpeto no sentido da criação do novo 

(Vygotsky, 1930/1999). 

A criatividade é uma atividade eminentemente social. A inovação não é resultado 

de um ato individual, mas da interação do ser humano com a sociedade, extraindo dela sua 

cultura, seus conhecimentos e seus ensinamentos. Nesse espaço, o discurso está sendo 

utilizado como instrumento e resultado (Newman & Holzman, 1993), uma vez que é nos 

turnos que a formadora procura produzir a identidade social da tarefa solicitada.  

O discurso da educadora revela engajamento e comprometimento. A escolha da 

expressão ‘a gente’ aproxima os interlocutores e parece indicar que a educadora toma 

como referência o seu trabalho e o das demais colegas, assumindo a responsabilidade de 

articulação entre os trabalhos de todos. Conforme a educadora apresenta o seu ponto de 

vista sobre o trabalho desenvolvido com a colaboração dos pesquisadores da PUC, refere-

se às “... nossas crianças..” e “ ... a nossa potência...”. Tais exemplos implicam o discurso 

da educadora na ação de linguagem relacionada ao grau de responsabilidade do 

interlocutor, o que pode ser confirmado pela escolha pronominal ‘nossa’, ressaltando, 

possivelmente, o trabalho coletivo, ou seja, o envolvimento de todos. 

Com base na apresentação, percebe-se que a educadora construiu metas das ações 

que foram reformuladas e revistas. Isto pode ser notado quando relaciona a necessidade do 

trabalho com a higiene bucal abordada na oficina do Grupo de Apoio (elo B da Cadeia 

Criativa), com a necessidade que a educadora constatou na sua creche e que acabou 

levando para a sua aula com as crianças como tema do Agir Cidadão (elo D da Cadeia 

Criativa). Quando o Grupo de Apoio desenvolveu o tema com as educadoras priorizou a 

prevenção das cáries, enquanto que a educadora, na sua aula, expandiu os conhecimentos 

produzidos e levantou a necessidade de desenvolver um trabalho preventivo devido à 

utilização de chupetas pelos alunos. Ao relatar que os alunos “usam muita chupeta que 

causa problema na dentição da criança”, a educadora demonstra uma necessidade 

diferente da apontada pelo Grupo de Apoio, constatando que ao realizarem uma atividade 

criativa, os seres humanos tecem conjuntamente a transformação do conhecido e do novo 

em formas sociais (Moran & John-Steiner, 2003).  

Conforme já discuti no aporte teórico desta pesquisa, o processo pedagógico é a 

vida social ativa. Essa vida se revela como um sistema de constante criação e combinação 

de ideias com foco no desenvolvimento de uma nova realidade (Vygotsky, 1926/2004). 

Nessa apresentação feita pela educadora no Simpósio pode-se perceber que as tarefas 
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desenvolvidas durante o subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis possibilitaram 

a criação de uma zona de ação criativa (Magalhães, 2009) e nessa criação de espaços de 

transformação para que todos os participantes aprendessem uns com os outros, foi possível 

desenvolver um trabalho com foco no Agir Cidadão. 

Ao exemplificar as ações que mobilizaram o desenvolvimento da atividade 

apresentada, a educadora apresenta os significados (Vygotsky, 1930/2004) do trabalho 

desenvolvido, procurando explicar as mudanças qualitativas que ocorreram na busca da 

compreensão de práticas locais historicamente específicas (Engeström, 2000/2005). A 

importância da atividade criativa está no compartilhar e no poder transformador da 

produção de significados negociados (Moran & John-Steiner, 2003). 

Relacionando a apresentação desta educadora com os dados já analisados da aula de 

outra educadora (elo D da Cadeia Criativa), pode-se reconhecer o efeito generalizante do 

subprojeto Aprender Brincando: Histórias Infantis. Aliás, pode-se perceber esse efeito 

generalizante em cada elo analisado nesta tese, uma vez que se criou a oportunidade de 

entrar em contato com a produção de conhecimento de educadoras de diferentes creches. 

Isso mostra a amplitude do projeto e possibilita perceber um processo de aprendizagem 

para além do contexto de estruturação pedagógica, ou seja, um processo que considera a 

natureza da prática social (Lave e Wenger, 2002). Conforme observei, a participação da 

educadora parece revelar um movimento que ocorreu ao longo do desenvolvimento do 

projeto encaminhando-a para a compreensão de agir no sentido de mudar propositalmente 

a realidade vivida. É um novo agir, que pretende desenvolver práticas didáticas que tenham 

função social. Práticas que precisam estar apoiadas por questões crítico-reflexivas e 

relacionadas com a necessidade do contexto em que os educadores atuam.  

Vale a pena reafirmar que a criatividade é eminentemente social. A inovação não é 

resultado de um ato individual, mas da interação do ser humano com a sociedade, 

extraindo dela sua cultura, seus conhecimentos e seus ensinamentos.  

Nos excertos da apresentação no 1º. Simpósio Ação Cidadã, a argumentação 

funcionou como uma ferramenta para a produção de significados compartilhados na 

Cadeia Criativa (Liberali, 2006) analisada nesta tese. Percebe-se a utilização de vários 

argumentos para apresentar os diferentes sentidos (Vygotsky, 1930/2004) a respeito do 

efeito da atividade: por que tinha excedido as expectativas da educadora. Ao trazer apoios 

em forma de exemplos, a educadora procura modificar as situações já conhecidas, 

possibilitando a expansão do ponto de vista apresentado, o que pode ser observado pela 
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integração de diferentes pontos de vista sobre uma mesma tese, revelados nos argumentos 

utilizados pela educadora.  

O próximo quadro procura sintetizar os tópicos relacionados com a discussão do 

Agir Cidadão de todos os elos da Cadeia Criativa analisados nesta pesquisa. 

 

QUADRO SÍNTESE 

 
Planejamento PUC PUC com GA 

GA com 
GE 

Aula 
Apresentação 
no Simpósio 
Ação Cidadã 

Agir 

Cidadão 

(220) Fe – Não 
adianta eu saber que 
dá enchentes. Eu 
preciso saber o que 
eu faço, como eu 
prevejo 
 
 
 
(591) – Fe – Dente 
de leite. O dente cai, 
escovar o dente, a 
importância do 
escovar. É muito 
importante ensinar, 
pois existem 
algumas  técnicas de 
escovação. Aliás, 
vocês precisam 
procurar como é que 
escova os dentes. De 
cima para baixo?  
(592) – Vivi – 
Também é 
importante trabalhar 
como prevenir a 
cárie.  
(593) – Rose – E 
como passar o fio 
dental.  
(594) – Fe – Tem 
que trabalhar com as 
crianças como é que 
faz. 

(268) Rose – 
Então, a gente 
vai ao dentista 
para tirar o bicho 
do dente ou a      
gente deixa o 
bicho lá? 
 
 
(344) Ed2 – Tia. 
Ela disse que a 
mãe dela não tem 
dinheiro para 
comprar esse fio. 
 
(350) Rose –
...Ah! Não tenho 
dinheiro para 
comprar a pasta 
de dente (tema). 
Como é que a 
gente pode 
limpar? Pode 
fazer o quê? 
 
(353) – Rose 
...Eu trouxe aqui 
porque vocês 
precisam 
conhecer que 
existe algo 
específico para 
isso (tese), mas 
não quer dizer 
que quem não 
tem, vai ter que 
ficar com cárie  
Então, chegando 
em casa vocês 
vão dizer para a 
mamãe que vocês 
querem escovar 
os dentes 
 
(43) – EdM – É 

(6) EdM – 
De que 
forma a 
gente pode 
encontrar 
esse Agir 
Cidadão? 
Que é uma 
necessidade 
nossa da 
creche e 
que vai 
ultrapassar 
o muro da 
creche 
 
 
 
 
(23) Eh2 – 
Com 
reuniões, 
até para 
que os pais 
se 
interessem, 
visitem a 
creche, 
passem um 
dia, 
conheçam 
seu filho 
dentro da 
creche e 
que 
realmente 
levem para 
casa aquilo 
que é 
aprendido 
aqui 
 
 
(64) EdM – 
qual vai ser 

(63) Ed – Por 
que será que 
o Paulinho 
ficou com 
cárie no 
dente? 
 
 
 
 
(82) Ed – 
Será que a 
mãe da gente 
sempre tem 
dinheiro para 
levar no 
dentista? 
 
(83) C4 – 
Não. 
 
 
(103) Ed – 
Então, a gente 
escova os 
dentes só aqui 
na creche? 
 
(104) – C4 – 
Não. 
 
(109) Ed – E 
aí, lembra que 
a Andréa 
conversou 
com a gente 
que se por 
acaso eu não 
tiver pasta eu 
posso escovar 
os dentes só 
com a escova 
 
(114) – Ed – 
E vocês estão 

(1) – Alzira – 
Elas que vão 
levar esse 
conhecimento 
delas para a 
comunidade, 
porque o 
objetivo está lá 
na 
transformação 
né? 
 
(10) – Ed – Nós 
mudamos, as 
educadoras 
mudam, as 
coordenadoras 
mudam, 
mudam as 
crianças que 
vão mudar a 
comunidade 
 
Quando 
finalizou esse 
projeto, a gente 
percebeu a 
nossa potência 
porque a 
presença da 
comunidade 
junto ao nosso 
trabalho foi 
muito 
importante 
 
Então a gente 
entendeu que a 
nossa 
importância é 
muito maior do 
que a sala de 
aula, do que as 
quatro paredes. 
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que a gente  tem 
o papel de 
estimular, de 
despertar para 
evitar que surjam 
as cáries. 
 
(205) – Alzira O 
Agir Cidadão, o 
porquê de ensinar 
isso para as 
crianças. Qual é a 
necessidade? 
 
Portanto, vocês 
vão contar a 
história e fazer a 
atividade de 
acordo com o 
Agir Cidadão que 
vocês 
selecionaram. E 
vocês vão 
preparar essas 
crianças para o 
Agir Cidadão 
com os pais 
 
 
 
 

o nosso 
Agir 
Cidadão 
que a gente 
vai 
trabalhar a 
necessidade 
da creche e 
ultrapassar 
o muro da 
creche para 
atingir os 
pais, atingir 
as crianças 
e a 
sociedade 
em si? 
 

 

(65) – Eh3 
– Melhorar 
o convívio 
social 

escovando os 
dentes em 
casa? 
 
(115) – Todos 
– Sim. 
 
(128) Ed – E 
além do dente 
o que mais eu 
tenho que 
escovar 
dentro da 
minha boca? 
 
(129) – C1 – 
A língua. 
 
 

Quadro 35: Quadro Síntese dos tópicos relacionados com o Agir Cidadão – elo E da Cadeia Criativa 

 

 

Síntese do capítulo 

 

Neste capítulo apresentei a discussão dos resultados utilizando as categorias de 

análise e sustentando teoricamente com a matriz conceitual desta tese. O capítulo foi 

dividido em seções: uma seção para cada atividade do subprojeto Aprender Brincando:  

Histórias Infantis. As perguntas de pesquisa foram respondidas em cada elo da Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006) analisado e, ao final de cada seção, foi apresentado um quadro 

com os tópicos de discussão que remeteram ao trabalho com o Agir Cidadão. A seguir, 

apresento as considerações finais desta pesquisa e em seguida o referencial bibliográfico.  
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ALGUMAS REFLEXÕES 

 

O caminho percorrido desde o início deste estudo foi permeado por sonhos, ideias e 

realizações. Para tanto, procuro estabelecer uma breve relação entre minha trajetória 

profissional e o processo que vivenciei até chegar ao presente momento. Em seguida, 

apresentarei algumas considerações que derivam deste trabalho e também a relevância e a 

necessidade de ampliação do tema abordado em futuras pesquisas. 

No livro A Hora da Estrela, Clarice Lispector diz que “escrever só faz sentido se 

alguma coisa pergunta”. Realmente ela tem razão. Escrever precisa vir ao encontro de uma 

necessidade e ao mesmo tempo necessita perguntar. Com esse posicionamento, inicio aqui 

um capítulo direcionado para as considerações finais deste trabalho. Acredito que não são 

considerações finais, pois sempre estamos aprendendo e o final nunca está próximo, pois 

ao respondermos uma pergunta, sempre aparecem várias outras. Nesta tese, escrevo não 

somente para responder as minhas questões de pesquisa ou levantar outros possíveis 

questionamentos, mas para compartilhar com o mundo especificidades, direções e 

orientações sobre o papel da argumentação na formação dos educadores da educação 

infantil, tendo por foco uma educação cidadã. 

O ser humano é dialógico por natureza e ao longo da minha formação acadêmica e 

profissional tornei-me docente e pesquisadora pela dialogia estabelecida na relação com 

todos com que convivi. Essa dialogia é concebida pela linguagem, pela cultura e pela 

interpretação que fazemos das situações que vivemos em diferentes contextos sociais. 

Sempre tive fascínio por ministrar aulas para crianças pequenas e em minha trajetória 

profissional lecionei seis anos para essa faixa etária. 

Durante a graduação, participei de inúmeros cursos de formação profissional e 

percebi que os conceitos eram passados sem um questionamento em relação à prática 

cotidiana dentro das instituições escolares. Os conteúdos de vários cursos foram bons, mas 

muitas vezes não alcançavam a sala de aula e a comunidade em geral. Nessa trajetória, 

assumi o compromisso de promover melhores condições de desenvolvimento para as 

crianças que frequentavam a Educação Infantil. Durante as interações que vivenciei nesses 

anos, encontrei várias pessoas e construí múltiplas relações sociais, procurando estabelecer 
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uma rede de colaboração nas escolas em que atuei para que todos pudessem apoiar o 

trabalho uns dos outros.  

Dessa forma, na tentativa de transformar as situações de conflito que vivíamos, 

buscávamos juntos criar novas perspectivas para o trabalho em sala de aula. Isso 

possibilitou a construção de sentidos diversos a respeito de uma mesma situação, 

enriquecendo a todos que participavam desse contexto de ação. Quando comecei a lecionar 

para cursos de graduação e pós-graduação, o compromisso expandiu-se abrangendo 

também a relevância de participar de trabalhos de formação de educadores, na direção de 

que estes sejam responsáveis por processos de transformações sociais mais amplos. 

Como Linguista Aplicada, tenho a responsabilidade de pensar na formação de 

educadores a partir da linguagem, e o faço com foco no desenvolvimento de seres 

transformativos. É necessário que os educadores saibam a importância de dialogar, 

compreender, questionar e transformar situações e contextos sociais. Nessa perspectiva, o 

trabalho precisa perpassar a questão da construção da cidadania como um processo 

construtivo, que se organiza pela compreensão da necessidade de constante redefinição dos 

valores e das práticas que constituem nossas ações.  

Passei, então, a analisar e compreender a importância de trabalhos de intervenção 

em institutos de Educação Infantil, partindo das necessidades específicas desses contextos, 

muitas vezes situados em áreas bem carentes. Essas questões interligadas com a 

perspectiva da Cadeia Criativa (Liberali, 2006) permitiram-me integrar melhor a forma 

dinâmica de analisar diferentes atividades, compostas por elementos de ordem pessoal, 

relacional e contextual, permeados pela cultura e pela concretude das ações.  

Então, deparei-me com o desafio de analisar o trabalho desenvolvido no Projeto 

Aprender Brincando em 2007. Cultiva-se um olhar interessante e investigador, quando se 

faz parte de um grupo de pesquisa que busca analisar e refletir sobre as próprias ações.  

O Projeto Aprender Brincando, em 2007, envolveu várias atividades em diferentes 

instâncias escolares, como por exemplo, a elaboração do Projeto Político Pedagógico pelos 

gestores, a formação do Grupo de Apoio e o trabalho com as educadoras de como contar 

histórias. Essas diferentes e congruentes dimensões do projeto me obrigaram a explorar os 

diversos prismas de análise possíveis, elaborando e sistematizando a melhor maneira de 

concretizar a pesquisa. 

Na mesma época, frequentei um curso ministrado pela Professora Doutora 

Fernanda Liberali sobre argumentação em contextos escolares e fiquei fascinada com a 
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importância do desenvolvimento da argumentação em trabalhos de formação de 

educadores. A argumentação tem um papel importantíssimo na restrição ou ampliação do 

processo de produção criativa de significados. Dessa forma, acreditando na educação como 

propiciadora de espaços de transformação, optei, nesta tese, por observar o papel da 

argumentação no processo de produção de conhecimentos nas atividades do Subprojeto 

Aprender Brincando: Histórias Infantis. 

Nesse caminho, mais do que elaborar uma tese, este trabalho levou-me, como 

participante da pesquisa, a uma reflexão sobre o período em que atuei como formadora de 

professores para a Educação Infantil. Ao mesmo tempo em que convivia com o contexto 

da pesquisa e com as peculiaridades das atividades desenvolvidas pelos participantes, 

refletia criticamente sobre o sentido político e social da minha atuação docente. Viver cada 

momento, partilhar experiências, principalmente com as educadoras da creche, levou-me a 

perceber a importância de estarmos envolvidos em uma prática docente relacionada com as 

necessidades e com as experiências da comunidade na qual a escola está inserida. 

Nessa oportunidade de interação, refleti também sobre como formar educadores 

para atuarem na Educação Infantil, visando a estabelecer indicativos na busca de uma 

prática docente que expressa o poder de reconstruir a vida social. Esses caminhos 

ajudaram-me a traçar a fundamentação teórica para sustentar este trabalho. Partindo de um 

grande interesse pela Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, eu estava motivada, 

pelos desafios advindos das minhas reflexões, a apresentar o movimento histórico do 

surgimento das creches, bem como a formação dos educadores que nela atuam. 

Compreender o passado possibilita entender o processo de transformação da natureza do 

que estamos estudando. Por meio do acúmulo de conhecimento do ser humano são 

desencadeadas mudanças substanciais no modo de vida da humanidade e no próprio 

homem, transformando a sociedade. 

Foi apresentado nessa tese que, apesar das conquistas na área da Educação Infantil 

conferirem direitos específicos à criança, tais conquistas não se traduziram em práticas 

educativas intencionais e coerentes com fundamentos teóricos e experiências pautadas na 

reflexão. Reconhecer e buscar compreender a historicidade das creches e dos educadores 

que lá atuam possibilitou que várias vozes ecoassem na busca de uma interpretação mais 

precisa e produtiva quanto ao educar e cuidar. 

Nessa perspectiva, o educar de modo indissociado do cuidar consiste em dar 

condições para as crianças explorarem os ambientes de diferentes maneiras, construindo-se 
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como sujeitos e se apropriando de modo singular das formas culturais de agir e pensar. O 

trabalho pedagógico desenvolvido na Educação Infantil precisa apreender os aspectos da 

cultura da comunidade para assim enriquecer a forma de atuação das crianças fora do 

ambiente escolar. Tendo por base a concepção de cidadania como processo construtivo 

organizado pela compreensão da necessidade e redefinição de valores e práticas de uma 

comunidade, optei por focar nesta tese, tópicos de discussão relacionados com o tema 

higiene bucal. 

Levando em consideração os princípios marxistas, busquei compreender as 

atividades que compõem a Cadeia Criativa (Liberali, 2006) do Subprojeto Aprender 

Brincando: Histórias Infantis, como atividades orientadas para um fim, ou seja, busquei 

observar a marca da intencionalidade na produção do conhecimento para satisfazer as 

necessidades humanas elencadas. Como já fiz menção nas análises de cada elo da Cadeia 

Criativa (Liberali, 2006), percebi a relevância dada pelos participantes quanto a ensinar 

partindo de uma necessidade e tendo por foco a transformação da comunidade. 

Devo enfatizar também que a concretude de trabalhar com essas necessidades e 

com a transformação das condições de injustiça em que os sujeitos vivem está ancorada na 

perspectiva da Linguística Aplicada. Dessa forma, a partir da análise, compreensão e 

questionamento dos aspectos linguísticos que organizaram as atividades aqui estudadas, 

busquei transformar uma prática relacionada com a higiene bucal na comunidade em que a 

creche estava inserida. Para sustentar essa busca, apresentei teoricamente neste trabalho, o 

papel da argumentação e da criatividade nas interações verbais. Esse fio condutor permeou 

toda a análise dos dados. 

A partir dessa ótica, precisei desenvolver um aprofundamento na dimensão cidadã 

da ação educativa, objetivando resgatar, escrever e participar da história coletiva 

apropriando-me das diferentes formas históricas da produção cultural. Reconheci que a 

vida que se vive (Marx & Engels, 1845-46/1888) precisa ser referência para a ação 

educativa. O conhecimento da realidade é o ponto de partida para compreendermos a 

realidade social e apresentarmos propostas para a sua melhoria e transformação.  

Nesse prisma, ao recortar os dados, procurei centralizar na questão do 

desenvolvimento da cidadania, ou seja, do Agir Cidadão. O Referencial Nacional da 

Educação Infantil estabelece que o trabalho pedagógico nessa faixa etária precisa criar 

situações que possibilitem o desenvolvimento da autonomia da criança. Mas, acredito que, 

com essa pesquisa, o grupo LACE foi além. Não buscamos somente desenvolver situações 
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didáticas em que as crianças pudessem exercer a autonomia. Durante a formação das 

educadoras, buscamos contemplar reflexões e situações para que as crianças fizessem uso 

da sua autonomia não só para escovar os dentes ou saber prevenir cárie, mas para ensinar a 

sua família, que muitas vezes não possui condições financeiras satisfatórias. Nessa 

perspectiva, observei, pelos dados, que esse conhecimento atingiu contextos extramuros da 

creche, atingindo toda a comunidade. 

Nesta nova experiência, a criatividade ocupou papel de destaque. É no 

entrelaçamento dos processos sociais e individuais que aparecem empreendimentos 

criativos. Projetos inovadores são movidos pela vontade e pela necessidade de 

transformação, pois a cultura apresenta caráter contingente e provisório e, portanto, pode 

ser reinterpretada, produzida ou transformada por aqueles que dela participam. 

Nesta tese, pude reconhecer a criatividade permeando os diferentes argumentos 

utilizados pelos participantes ao tentarem produzir um significado compartilhado na 

atividade. Nesse movimento, pode-se notar a centralidade do comprometimento com a 

melhoria da vida na comunidade. Todos os participantes tornaram-se formadores de 

formadores (Liberali, 2006) e a produção de significados compartilhados em cada um dos 

elos da Cadeia Criativa pode ser notada em cada análise efetuada ao longo deste estudo. 

Nessa dinâmica, novos significados foram criativamente produzidos, mas como 

destaquei na análise, conservaram traços da atividade anteriormente desenvolvida. Dessa 

forma, esta investigação permitiu compreender melhor o papel da argumentação na 

produção de significados compartilhados em Cadeia Criativa (Liberali, 2006). Ao 

desenvolvermos um projeto de formação de professores, a argumentação precisa ocupar 

um lugar primordial. Por meio da argumentação explicitamos um raciocínio, provamos ou 

não um fato do qual podemos tirar uma consequência ou dedução. 

Quando argumentamos podemos esclarecer as causas, as razões e os motivos que 

nos levaram a construir ou refutar uma opinião. Ao mesmo tempo, a argumentação permite 

que os outros tragam elementos de seus pensamentos para, juntos, produzirmos 

conhecimentos. Nessa dialética desenvolvemos a cidadania, uma vez que, seja na escola ou 

na comunidade, saber argumentar é saber integrar-se ao universo do outro. Dessa forma, a 

argumentação com foco no desenvolvimento da cidadania é um processo dialético 

construtivo organizado de maneira compartilhada, traduzindo a nossa verdade dentro da 

verdade do outro. 
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Como concluir? São tantas perguntas! Construímos juntos – pesquisadores, 

formadores, educadores, alunos – algumas respostas durante a produção desta tese, mas 

ficam muitos desafios. Talvez para uma próxima pesquisa? Quem sabe? O trabalho de 

investigação nunca chega ao fim, uma vez que a nossa existência é criada na trama diária 

das nossas interações, dos nossos conflitos e relações. O assunto aqui tratado é rico e 

valioso para a construção de futuros estudos. Outros pesquisadores que se dedicam a 

estudos relacionados certamente acrescentarão novos olhares sobre o tema aqui 

desenvolvido. Juntos construiremos uma educação cidadã para uma sociedade mais justa e 

igualitária. 
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ANEXO 1 – QUADRO DE EXPECTATIVAS 
 
 

1 º BIMESTRE DE 2008  
 
 
 
 
CRECHE: 
 
AGIR CIDADÃO: 
 
HISTÓRIA:                                             CONFLITO: 

EXPECTATIVAS  
EIXOS 

 
ATIVIDADE 

SOCIAL 
OBJETIVOS/ 
FUNÇÕES 
MENTAIS 

CONTEÚDO/ 
CONCEITOS 
CIENTÍFICOS 

MÚSICA  
 
 

  

NATUREZA E 
SOCIEDADE 

 
 
 

  

ARTES VISUAIS  
 
 

  

LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA 

 
 
 

  

MOVIMENTO  
 
 

  

MATEMÁTICA  
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ANEXO 2 – PROTOCOLO DE ÉTICA 

 
 


