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RESUMO 

__________________________________________________________ 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar de que modo as ações dos participantes 

do voluntariado educativo de uma escola da rede privada da cidade de São Paulo 

desenvolvem a multiculturalidade em atividades realizadas em um Centro da 

Criança e do Adolescente, juntamente com alunos da rede pública de ensino e 

discutir criticamente a forma como essa multiculturalidade é expandida. Em outras 

palavras, discutir a possibilidade de reconstruções de sentidos. Este estudo está 

pautado na Teoria Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1934/1987; 1930-35/1988; 

LEONTIEV, 1977, 1978a; ENGESTRÖM, 1987, 1999a), com base nos estudos da 

Argumentação (LIBERALI, 1999-2013) e fundamentada no estudo da 

multiculturalidade (SANTOS, 2008) o qual trata a relação entre os sujeitos em 

constante ligação na produção de múltiplos significados, colaborando para a criação 

de sentidos e significados nos participantes. Trata-se de uma pesquisa crítica de 

colaboração – PCCol (MAGALHÃES, 2004; 2007; 2009), que tem como pressuposto 

não apenas observar e descrever contextos, mas interferir neles, compreendendo-os 

e transformando-os, em um movimento único. É o desenvolvimento de um trabalho 

criativo em parceria, no qual é possível haver a geração de ressignificação de 

sentidos, focando a multiculturalidade. O corpus de análise concentrou-se nos 

discursos dos alunos de um colégio da rede privada, de classe social alta, localizado 

na Zona Oeste da cidade de São Paulo; de alunos da rede pública de ensino; da 

professora-pesquisadora, a qual é professora da escola privada e de um instrutor de 

robótica, cujo vínculo empregatício se estabelece com a Congregação que mantém 

o local onde as aulas aconteceram. Os dados foram coletados em gravações de 

áudio, durante dez aulas de robótica, ministradas pelo instrutor e realizadas no 

Centro da Criança e do Adolescente, localizado em um bairro privado de alguns 

recursos da Zona Oeste de São Paulo, local onde todos se reuniam para participar 

das atividades de robótica – atividades que fizeram parte do projeto de voluntariado 

educativo da escola privada, no período de 11/03/2013 a 24/06/2013. A discussão 

dos dados ressalta a visão multicultural construída entre os participantes. No entanto, 

demonstra também que a multiculturalidade, como definida neste estudo, nem 

sempre acontece devido à falta de articulação nas discussões e negociações. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Voluntariado educativo. Multiculturalidade. Sentidos e 
significados. 



    

 
 

ABSTRACT 

_________________________________________________________ 

 
The main purpose of this study was to search into the way the actions of the 

participants of an educational voluntary project at a private school in the city of São 

Paulo could develop the multicultural study in activities performed at a Children and 

Adolescents Center, along with students from public schools and critically discuss 

how the multicultural study has been evolved. In other words, I intended to look over 

the possibility of meanings’ realignments. This study was based on the Social-

Historical-Cultural Theory (VYGOTSKY, 1934/1987, 1930-35/1988; LEONTIEV, 

1977, 1978a; ENGESTRÖM, 1987, 1999a), grounded in the Argumentation studies 

(LIBERALI, 1999-2013) as well as in the multicultural study (SANTOS, 2008) which 

deals with the relationship among the subjects in unremitting connection in the 

production of multiple meanings, contributing to the origin of senses and meanings. 

This has been a critical research of collaboration – PCCol (MAGALHÃES, 2002; 

2004; 2007), whose researchers assume that their role evolves not only observing 

and describing contexts, but they also interfere with them, by understanding and 

transforming them into a single movement. It is the development of a creative work in 

partnership in which there can be the generation of reframing meanings, focusing on 

the multicultural study. The corpus analysis focused on discourses of students of a 

private school, belonging to high social class, located in the west zone of São Paulo; 

students from public schools; the teacher-researcher, who is a teacher at a private 

school; and a robotics instructor whose employment is established with the 

Congregation that holds the location where the classes took place. Data were 

registered through audio recordings during ten robotics classes, taught by an 

instructor and led at the Children and Adolescents Center, located in a neighborhood 

which has some of the features of a similar one in the west zone of São Paulo, 

where everyone gathered to attend the robotics activities – activities which were part 

of the educational volunteering project of the private school during the period from 

March 11, 2013 to June 24, 2013. The discussion of the data highlighted the 

multicultural view built among the participants. However, it also demonstrated that 

the multicultural study, as defined in this research, does not always occur due to the 

lack of articulation throughout discussions and negotiations.  

 
KEYWORDS:  Educational voluntary, Multicultural study, Senses and meanings. 
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INTRODUÇÃO 

__________________________________________________________________________ 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar e discutir criticamente, na 

perspectiva sócio-histórico-cultural, como a multiculturalidade se desenvolve na 

atividade do voluntariado educativo de uma escola da rede privada da cidade de São 

Paulo. Para isso foram gravadas dez aulas de robótica, as quais faziam parte do 

projeto de voluntariado da escola privada e focavam as ações praticadas pelos 

alunos durante o trabalho em grupo em um centro da criança e do adolescente, 

definidas pelo instrutor de robótica ou pela professora-pesquisadora. O interesse 

está em discutir a questão multicultural nesse contexto.  

A presente pesquisa está baseada no conceito de multiculturalidade, que, 

segundo Santos (2008), visa à produção de uma ecologia de saberes1 como uma 

tomada de posicionamento por todos os envolvidos na educação, questionando a 

hegemonia do conhecimento científico como as sociedades ocidentais o tratam. O 

estudo fundamenta-se, também, na perspectiva sócio-histórico-cultural, desenvolvida 

por Vygotsky (1934/1987; 1930-35/1988), Leontiev (1977; 1978a) e Engeström 

(1987; 1999a), que foca no estudo da relação entre sujeitos. Tal base teórica traz a 

possibilidade de se compreender como as relações dialéticas, possibilitadas pela 

organização argumentativa da linguagem no contexto são capazes de evidenciar a 

construção do conhecimento entre os participantes, uma vez que se entende que o 

sujeito se constitui em um contexto sócio-histórico-cultural, sendo continuamente 

transformado por ele. Esta pesquisa permite compreender como os sujeitos se 

inserem e participam da atividade do voluntariado, com foco em discussões que 

envolvem os temas abordados sobre a vivência com o outro, na multiculturalidade. A 

perspectiva multicultural, portanto, é vista em uma concepção emancipatória, pois é 

permeada pela linguagem em todas as atividades humanas nas suas diferentes 

práticas sociais e, por isso, acompanha o desenvolvimento e a transformação do ser 

humano e de seu meio (LIBERALI, 2008). 

Por se tratar de uma pesquisa inserida na Linguística Aplicada (LA), área que, 

como aponta Liberali (2006), estuda a ação humana em contextos variados por meio 

de diferentes áreas do conhecimento para observação de como a linguagem realiza 

tais ações, este trabalho integra outras pesquisas de cunho crítico-colaborativo que 

                                                           
1
 O conceito apresentado aqui será tratado mais adiante, no capítulo 1.   
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estudam o papel da linguagem na relação entre sujeitos participantes no contexto 

escolar. Além disso, esta pesquisa também está inserida no Grupo de Pesquisa de 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar2, fundado em 2004, no Departamento 

de Pós-Graduação de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e liderado pelas 

professoras doutoras Maria Cecília Camargo Magalhães e Fernanda Coelho Liberali. 

Mais especificamente, esta dissertação também está relacionada com o projeto de 

pesquisa sob orientação da Profª. Drª. Fernanda Coelho Liberali, sob o título: Gestão 

escolar em cadeias criativas, uma vez que abordarei a gestão da argumentação na 

expansão multicultural existente no contexto pesquisado. 

Desta forma, o estudo presente abrange a pesquisa crítico-colaborativa que, 

segundo Magalhães (2012), tem o foco não apenas nas relações entre as pessoas 

ou na constituição de comunidades de prática, mas também, nos modos como a 

linguagem organiza essas relações como práticas sociais transformadoras da 

sociedade como um todo, ou das comunidades escolares. No caso desta 

investigação, o foco recai sobre ações de voluntariado. 

Em paralelo à fundamentação teórica, é necessário recorrer à Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), número 9394, de 1996, que 

destaca em seu artigo primeiro que “a educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais” (BRASIL, 1996). Além disso, em seu parágrafo terceiro, 

temos que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social” (BRASIL, 1996). De acordo com tal lei, a educação precisa ser vista como 

uma condição para a preparação dos jovens não só para o mercado de trabalho, 

mas para sua (con)vivência social.  

Considerando o artigo primeiro e o parágrafo terceiro da LDB justificativas 

essenciais ao trabalho aqui realizado, na medida em que ambos salientam a 

importância da educação fora do âmbito escolar, como um projeto voluntário, recorro 

ao conceito de voluntariado educativo, para fundamentar esta investigação. 

Resultado do encontro entre voluntariado transformador e escola aberta, o 

voluntariado educativo, segundo Sberga (2002), busca promover a apropriação de 

                                                           
2
 Doravante denominado LACE. 
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valores como solidariedade e cidadania, por meio de práticas socioeducativas 

vinculadas ao projeto político-pedagógico da escola. Para tanto, a escola abre 

espaços de participação efetiva da e na comunidade e a solidariedade é 

desenvolvida como “um sentido moral, que vincula o indivíduo à vida, aos interesses 

de um grupo social ou da humanidade” (HOUAISS, 2001). 

Em direção semelhante, mas com um foco mais abrangente, o voluntariado 

educativo, segundo Vilella e Cruz (2004), busca melhorar a educação que a escola 

oferece e a qualidade de vida da comunidade. É um espaço de aprendizagem mútua 

e de busca por uma educação de qualidade. Possibilita que alunos, professores, 

funcionários, pais e demais agentes da escola vivenciem valores como 

solidariedade, diversidade, comprometimento, por meio de projetos e ações 

promovidos pelo ambiente escolar; dá novos significados aos conteúdos 

curriculares; e potencializa a formação de cidadãos envolvidos com a solução de 

problemas de suas realidades, sejam eles sociais, educacionais, de saúde, 

ambientais, entre outros.  

Assim, além de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, que é 

transpassado pela linguagem em todas as atividades humanas nas suas diferentes 

práticas sociais, o voluntariado educativo contribui para um sentimento de 

responsabilidade social por parte de quem o exerce. Para Chalita (2001), a ação 

voluntária é um exercício de cidadania e uma prática de empatia importante para 

desenvolver a “habilidade social”, o aprendizado de convívio e atuação na 

coletividade. 

Em 1998, a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do terceiro e 

quartos ciclos do ensino fundamental (PCN) também dialogava com esse contexto, 

pois, na introdução do documento, destaca-se: 

a importância da participação da comunidade na escola, de forma que o 
conhecimento aprendido gere maior compreensão, integração e inserção no 
mundo; a prática escolar comprometida com a interdependência escola-
sociedade tem como objetivo situar as pessoas como participantes da 
sociedade — cidadãos — desde o primeiro dia de sua escolaridade 
(BRASIL, 1998, p. 10).  

Como referência ao processo educativo, os PCN supõem que as escolas tenham 

um posicionamento político, para uma visão do ideal de organização da convivência 

social, e um posicionamento pedagógico, a fim de definir as ações educativas e as 

características necessárias para fazer com que o possível e o desejável se tornem 
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realidade.  

Para a definição de um projeto educativo, conforme se lê nos PCN, destacam-

se alguns aspectos não específicos de uma dada área ou de um dado tema 

transversal. Ou seja, questões relevantes precisam ser analisadas e discutidas por 

toda a comunidade escolar, a saber: interação e cooperação, respeito à diversidade, 

desenvolvimento da autonomia e disponibilidade para a aprendizagem.  

Para as escolas, em concordância com os PCN, o voluntariado educativo pode 

ser uma forma dinâmica e criativa de aprimorar a aprendizagem dos alunos por meio de 

projetos sociais que aproximam o mundo da escola do cotidiano dos estudantes e 

interligam diferentes contextos sociais, o que pode mobilizar uma formação cidadã 

crítica. 

Trabalhando com um grupo de crianças de idade entre 8 e 14 anos, em um 

projeto de voluntariado educativo de uma escola privada da zona oeste da cidade de 

São Paulo, chamou-me a atenção como o processo de construção crítico-

colaborativa não era compartilhado no ambiente de diversidade pluralista (CANDAU, 

2008). Por outro lado, percebia, no grupo, a potencialidade na relação em criar e 

compartilhar sentidos e significados para a realização de uma integração 

multicultural. 

Segundo Magalhães (2011), a reflexão crítico-colaborativa é um processo que 

envolve uma intencionalidade em agir e falar para ouvir o outro e ser ouvido, pedir 

esclarecimento, aprofundar a discussão, relacionar práticas e questões teóricas, 

além de envolver ações intencionais em pontuar contradições, nas colocações feitas 

quanto a sentidos e significados historicamente produzidos, nos e entre os sistemas 

de atividade.   

Incomodada por essas questões e por acreditar ser possível a participação 

responsiva dos alunos (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2010), pensei, então, em 

aprofundar minha função: antes, como professora e agora, como professora-

pesquisadora.  

Segundo Santos (2008), a multiculturalidade é composta por múltiplas 

maneiras de conhecimento e novas formas de relacionamento entre elas, cruzando 

fronteiras entre saberes, científicos e não científicos, hegemônicos e não 

hegemônicos, tradicionais e alternativos ou periféricos, avançados ou atrasados. 

Para que esses modos de conhecimento se entrecruzem é preciso ocorrer um 
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processo de colaboração.  

Considerando as questões citadas, este estudo entende a multiculturalidade 

como um processo coletivo que se estrutura pela colaboração e contradição. De 

acordo com Magalhães (2011), a colaboração é aqui entendida, como a ação do 

sujeito em repensar, “co-pensar e agir de forma a ouvir e compreender o outro, mas 

também para questionar com base em argumentos concretos”, considerando as 

falas dos participantes da interação para criar novas possibilidades para si e para o 

outro. Nesse processo, a contradição é componente essencial, compreendida como 

o embate entre os diferentes sentidos dos sujeitos envolvidos em atividade. E é esse 

embate que possibilita que os participantes reflitam sobre seus próprios sentidos e 

reestruturem sua consciência (VYGOTSKY, 1934/1987). 

Vivenciando um contexto multicultural, recorri aos estudos de Kymlicka 

(1995), que menciona a multiculturalidade como diferentes formas de pluralismo 

cultural, seja ela a minoria nacional ou a imigração – que dá origem aos grupos 

étnicos. Segundo o autor, a minoria nacional é fonte da diversidade cultural como 

coexistente dentro de um determinado estado de mais de uma nação, onde a 

"nação" significa uma comunidade histórica, ocupando um determinado território ou 

pátria, compartilhando uma língua e cultura diferentes. A "nação", neste sentido 

sociológico, está intimamente relacionada com a ideia de um "povo" ou uma 

"cultura". Um país que contém mais de uma nação é, portanto, não um Estado-

nação, mas um estado multinacional e as menores culturas formam as minorias 

nacionais.  

Para Candau (2008), a perspectiva multicultural revela a inter-relação entre 

diferentes grupos culturais presentes em uma determinada sociedade. Essa 

perspectiva defende a promoção de uma educação para o reconhecimento do outro, 

para o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais.  

Pesquisando sobre leitura e letramento crítico no contexto contemporâneo, 

Souza L. (2011) recupera Paulo Freire, ao explicar como cada sujeito forma sua 

percepção de si. O indivíduo é constituído por uma complexa heterogeneidade de 

comunidades e grupos, como classe social, gênero, raça, religião, faixa etária, entre 

outras, cada qual com sua própria linguagem e valores, porém todas essas 

comunidades estão interconectadas em coletividades maiores. Essa sobreposição 

do individual com o coletivo faz o sujeito se constituir como “eu” e se perceber, 
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também, como “não eu”. O reconhecimento Eu-Outro conscientiza o sujeito de que 

ele não está sozinho, podendo assim se identificar com outros. 

Carrano (2008, p. 356) defende que as referências extraescolares, como o 

caso do projeto voluntariado neste estudo, podem significar oportunidades para a 

criação de espaços de mediação cultural entre os diferentes mundos vividos pelos 

alunos. Ao perceber o grupo de identidade com o qual os alunos se identificam, 

estamos aptos a entender os sentidos do agir desses alunos.  

Logo, por acreditar que o trabalho voluntário mobiliza transformação social em 

momentos de integração cultural, e que as instituições de ensino podem ser grandes 

aliadas na formação de uma sociedade participante e cidadã, questiono-me: Como 

os alunos de uma escola privada de São Paulo desenvolvem a expansão da 

multiculturalidade em uma atividade do voluntariado educativo?  

A pesquisa desenvolve a questão da constituição multicultural de cada 

participante na convivência social e em participação crítico-colaborativa no 

voluntariado, mais especificamente no Centro da Criança e do Adolescente (CCA)3, 

onde a professora-pesquisadora acompanha quatro alunos da escola da rede 

privada para participarem de um curso de robótica, juntamente com doze alunos da 

rede pública. É nesse espaço que os alunos, levando sua bagagem cultural, trocam 

com os outros a experiência de vida e se constituem em um contexto multicultural, o 

que contribui para a formação de todos, inclusive da professora-pesquisadora e do 

instrutor do curso. 

O curso de robótica é ministrado por um instrutor especializado (LI4), formado 

em Matemática pela Universidade de São Paulo, contratado pela Congregação que 

administra o CCA. A finalidade proposta pela Instituição para o curso é o de 

proporcionar, aos alunos do CCA, condições de participarem de um concurso de 

robótica promovido pela LEGO5.  

                                                           
3
 CCA é um centro educacional que funciona no contraturno escolar, para a formação e apoio do 

desenvolvimento integral da criança e do adolescente, localizado em uma comunidade carente na região oeste 
de São Paulo. É um dos centros construídos pela congregação da qual um colégio da rede privada faz parte, em 
parceria com a Prefeitura de São Paulo (Informação disponível, em 2013, no site do colégio, não divulgado por 

questões de sigilo, para não divulgação da escola pesquisada). 
4
 Manteve-se confidencial o nome do instrutor como uma forma de preservar a sua identidade. 

5
 LEGO Group é uma empresa dinamarquesa, de brinquedos feitos de plástico, formados por diversos módulos 

de tamanhos diferentes, os quais se encaixam perfeitamente, originando diversas combinações. Tem seu 
produto presente em mais de cento e quarenta países e, desde o final do ano de 1950, tornou-se popular em 
todo o mundo. As características que nortearam a sua criação e desenvolvimento tornaram-no popular de pais 
para filhos, recomendado ainda por educadores e terapeutas, utilizado não apenas como brinquedo (função 
lúdica) mas em todos os segmentos do processo ensino-aprendizado, da pré-escola à Universidade, 
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Para a instituição de ensino que promove o projeto voluntariado, a ação social 

é um ato de integração entre os alunos da escola privada e de outros locais.  

Para esta investigação, o foco está centrado em como a multiculturalidade se 

desenvolve em atividades do voluntariado educativo. Para tanto, foram feitas 

gravações em áudio de dez aulas, em que participaram as crianças do colégio 

privado e os alunos da rede pública no Centro da Criança e do Adolescente, além do 

instrutor de robótica e a professora-pesquisadora. Os dados selecionados para 

análise são excertos de duas aulas, escolhidas pela relevância do material contido 

nas gravações. Também faz parte do corpus de análise uma entrevista realizada 

pela professora-pesquisadora com os alunos envolvidos no projeto voluntariado da 

escola da rede privada.  

O voluntariado é compreendido, nesta pesquisa, como a ação transformadora 

realizada por um grupo que, ao compartilhar seus sentidos com outros indivíduos, 

tem participação ativa em uma comunidade, integrando cidadania, solidariedade, 

dignidade e respeito às diferenças, valores fundamentais para a formação pessoal e 

social de um indivíduo inserido em uma determinada cultura, em um determinado 

momento histórico. 

Neste estudo, compreende-se que os participantes do projeto possam ser 

agentes de transformação social. Possam ser sujeitos que se integrem a uma rede 

criativa de sentidos e significados, desenvolvedores de múltiplas formas de 

conhecimento.  

Para que o presente trabalho pudesse retomar as reflexões nas áreas de 

Linguística Aplicada, Educação e correlatas, busquei, nos sites oficiais Acervus 

(UNICAMP), Dedalus (USP), Lumem (PUC/SP), Scielo e Portal de Periódicos 

CAPES, além de sites de algumas revistas das áreas, a palavra centrada no tema de 

minha pesquisa: voluntariado educativo.  

Na Linguística Aplicada, Piccardi (2008) tratou do voluntariado como discurso 

na esfera de trabalho. Discorreu sobre as vozes institucionais e não institucionais no 

discurso relatado, contribuindo para a discussão sobre as relações de poder em 

formações discursivas dominantes. 

Na área da Educação, encontrei uma quantidade expressiva de pesquisas 

relacionadas ao voluntariado; porém, em nenhuma delas o foco recaía sobre a 

                                                                                                                                                                                     
influenciando campos tão distintos como os da robótica, da arte, da socialização ou mesmo da exploração 
espacial (Disponível em: <http://aboutus.lego.com/en-us/lego-group/>. Acesso em: 25 jul. 2013). 
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multiculturalidade como propiciadora de ressignificação de sentidos por meio da 

ação crítico-colaborativa.  

O mais próximo do tema aqui abordado foi Lavezzo (2010), que destacou o 

voluntariado educativo como acionador de relações comunicativas entre jovens, 

capaz de promover a cidadania, a solidariedade, o respeito às diferenças e a 

aquisição de capital social em atividades socioeducativas. 

Abreu (2006) dedicou-se à trajetória da implantação de projetos em uma 

Escola Estadual de São Paulo, para o desenvolvimento do protagonismo juvenil e os 

resultados que esses projetos conseguiram nos anos de seu desenvolvimento. Para 

a autora, protagonismo juvenil é uma prática para gerar melhorias educacionais e 

sociais, que implica entender e aceitar o jovem como solução e não como causa. 

Nessa perspectiva, o protagonismo é um direito e um dever do jovem. 

Lin (2003) propôs-se a investigar quais são os significados que o Conselho 

Deliberativo Escolar – baseado no modelo colegiado e de caráter obrigatório – e o 

Projeto Amigos da Escola – baseado no modelo voluntariado cuja adesão e 

envolvimento social firmam-se pela livre vontade de escolas e indivíduos ou grupos 

sociais – têm como formas de participação e quais impactos eles causam nas 

escolas.  

Por sua vez, Souza e Mesquita (2006) preocuparam-se em fornecer 

orientação aos gestores de escolas para o envolvimento em projetos de voluntariado 

educativo, por meio de ambiente virtual desenvolvido por eles.  

Em julho de 2001 ocorreu o 1º Congresso Brasileiro do Voluntariado no TUCA 

– PUC/SP, em parceria com o Comitê Brasileiro para o Ano Internacional do 

Voluntário e diversas Entidades Sociais. Nesse Congresso6 houve palestras sob os 

títulos: “Trabalho voluntário e cidadania” e “Papel do voluntariado nas 

transformações sociais”, que trouxeram questões relacionadas ao trabalho 

voluntário, tais como: profissionalização, voluntariado empresarial, responsabilidade 

social, doação, entre outras que, porém, não se relacionam ao estudo aqui 

desenvolvido.      

Mais próximas às reflexões contidas nesta pesquisa, estão aquelas feitas nos 

EUA, por Holzman (1997), que, revisitando Marx e Vygotsky, numa visão mais 

contemporânea, destacou a importância de serem criadas "escolas pós-modernas", 

                                                           
6
 Sobre o Congresso Brasileiro do Voluntariado ver http://www.pucsp.br/neats/formacao.html 
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escolas mais preocupadas com o desenvolvimento do que com o saber. Nessa 

direção, Newman e Holzman (1993/2002) e Holzman (2009) propuseram um 

trabalho de desenvolvimento e aprendizagem na coletividade, ressaltando uma 

metodologia baseada na performance de desenvolvimento e aprendizagem em 

ambientes fora da escola, isto é, projetos em contraturnos escolares. De acordo com 

os pesquisadores, ao fazerem uma performance, os alunos se tornam o que não são 

na realidade, indo além de si mesmos.  

Para Holzman (2009), os projetos em contraturnos escolares funcionam como 

ZPD, como uma atividade de criação de cultura, envolvendo pessoas de diferentes 

idades e origens culturais e/ou étnicas, em níveis de desenvolvimento, experiência e 

habilidade diferentes, na criação de estágios em que os jovens sejam produtores de 

seus próprios conhecimentos. 

Após este breve panorama histórico, é compreensível a relevância deste 

estudo já que esta é a primeira pesquisa realizada no LAEL e no GP LACE que trata 

do tema voluntariado educativo, considerando que pela gestão da argumentação7 é 

possível haver o desenvolvimento da multiculturalidade, bem como a transformação 

social dos participantes.  

A seguir, apresento um quadro que sintetiza a seleção dos trabalhos 

apresentados nos sites pesquisados, tendo o voluntariado educativo como palavra-

chave:  

Quadro 1: Pesquisa relacionada ao tema central. Informações organizadas pela autora. 

REVISTA / PERIÓDICO VOLUME ARTIGO 

AILA REVIEW - Association Internationale 

de Linguistique Appliqueé 

Volumes 1 a 25                      

De 1984 a 2012 
X 

REVISTA DA ANPOLL - Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Letras e Linguística 

Edições 1 a 33              

De 1994 a 2012 X 

JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS 
Volumes 1 a 6                            

De 2004 a 2009 
X 

RBLA - Revista Brasileira de Linguística 

Aplicada 

Volumes 1 a12                              

De 2001 a 2012 
X 

THE ESPecialist - Revista de Pesquisa em 

Línguas para fins específicos 

Volumes 22 a 32                       

De 2001 a 2011 

1 artigo no volume 27, nº 2 de 
2006 e 1 artigo no volume 30, 

nº 1 de 2009 

                                                           
7
 O conceito aqui mencionado será tratado mais adiante. 
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DELTA - Revista de Documentação e 

Estudos em Linguística Aplicada 

Volume 27, nº 2 

de 2011 
X 

REVISTA (CON)TEXTOS LINGUÍSTICOS 
Volumes 1 a 6                                 

De 2007 a 2012 
X 

BAKHTINIANA - Revista de Estudos do 

Discurso 

Números 1 a 6  

De 2009 a 2011  

Volumes 7 e 8  

De 2012 e 2013 

X 

ABRALIN - Revista da Associação Brasileira 

de Linguística 

Volumes 6 a 10                       

De 2007 a 2012 
X 

INTERCÂMBIO - Revista do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem 

Volumes 5 a 8                

De 1996 a 1999                                    

Volumes 13 a 26                             

De 2004 a 2012 

1 artigo no volume 17 de 2008 

SIGNUM - Revista de Estudos da 

Linguagem 

Volumes 1 a 15                       

De1998 a 2012 
X 

CADERNOS DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS 
Volumes 1 a 55                       

De 1978 a 2013 
X 

SITES TESE / DISSERTAÇÃO / ARTIGO 

Acervus (UNICAMP) 
1 trabalho de conclusão de curso de 2006 e 1 dissertação de 

mestrado de 2003. 

Dedalus (USP) X 

Lumen (PUC) 
2 trabalhos apresentados em Congresso em 2001 e 1 trabalho de 

conclusão de curso de 2006 

Portal de Periódicos CAPES X 

TOTAL DE PESQUISAS:  8 

 

 

Justifica-se esta pesquisa, portanto, não só pela importância que o 

voluntariado educativo desempenha na vida de adolescentes, como prática voltada 

para a transformação da realidade social, como também, para situá-la no campo da 

LA. Este estudo pretende contribuir para justificar que o projeto possa ser 

considerado uma experiência de participação social que promove a integração 

multicultural e cujos participantes, juntos, podem ouvir, expor seus pontos de vista, 

questionar, contra-argumentar, a partir das ideias de outros sujeitos participantes. 

No intuito de conhecer melhor tal processo, adoto a concepção da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), que define a atividade coletiva com 
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base na relação entre sujeitos em contextos sociais determinados sócio-histórico-

culturalmente. A TASHC possibilita o estudo das ações dos alunos que, praticando o 

voluntariado podem ressignificar sentidos e significados por meio da contradição e 

desenvolver a criação de ZPD (VYGOTSKY, 1930-35/1988), com uma visão 

integradora. Dessa maneira, espera-se que esta pesquisa contribua para a formação 

de alunos, no sentido de que possam se desenvolver para a diferenciação e 

autonomia, por meio da argumentação, com acesso a professores colaborativos, 

que compartilhem valores e construam, juntos, o conhecimento para possibilidade 

de uma transformação social, crítico-colaborativa.  

Esta dissertação organiza-se em três capítulos. No capítulo 1, enfatizo as 

contribuições de Vygotsky (1934/1987, 1930-35/1988), Leontiev (1977, 1978a) e 

Engeström (1987, 1999a) para o desenvolvimento da TASHC. Discorro sobre a 

historicidade do voluntariado no Brasil, explicando porque o voluntariado se encontra 

inserido na Linguística Aplicada. Apresento ainda, uma discussão sobre a noção de 

multiculturalidade e os conceitos de sentidos e significados, fundamentais na obra 

de Vygotsky, além de apoiada em Liberali (2013), discorrer sobre a argumentação 

como articuladora da multiculturalidade. Enfoco a criação da ZPD como processo da 

constituição do sujeito, abordando os conceitos de Zona de Desenvolvimento 

Proximal e de evento dramático e apresento o monismo spinozano que justifica a 

totalidade dos encontros ocorridos no voluntariado. Por fim, discorro sobre a gestão 

da articulação da argumentação na multiculturalidade.  

No capítulo 2, traço as escolhas metodológicas para o desenvolvimento da 

pesquisa. Nele desenvolvo reflexões sobre a Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol), apresento os objetivos da pesquisa, a contextualização do estudo, os 

participantes, os procedimentos para produção, seleção e análise de dados e os 

critérios que dão credibilidade a esta pesquisa.  

No capítulo 3, mostro os procedimentos de análise, interpretação e discussão 

dos dados produzidos, em busca das respostas para a pergunta de pesquisa. 

Finalizo a discussão com as Considerações Finais sobre o trabalho desenvolvido e 

apresento as Referências Bibliográficas citadas neste estudo.  



     

 
 

28 

CAPÍTULO 1   

Fundamentação teórica 

__________________________________________________________________________ 

Neste capítulo, apresento o arcabouço teórico desta pesquisa. Considerando 

que o foco do trabalho está na compreensão crítica sobre a construção das relações 

de sentidos e significados na integração multicultural, compreendo ser necessário 

definir que relações são essas e como elas se organizam. Para isso, organizo este 

capítulo em três seções, a saber: A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural; A 

Zona de Desenvolvimento Proximal e a constituição do sujeito; e Gestão da 

argumentação na expansão da multiculturalidade. 

1.1 A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural 

A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural foi desenvolvida, inicialmente, 

por Vygotsky (1896-1934), Leontiev (1904-1979) e Luria (1902-1970). Nos anos 

1980 e 1990, Yrjö Engeström deu continuidade a esses estudos, propiciando novas 

abordagens dos conceitos apresentados por seus antecessores. A TASHC é 

norteadora desta pesquisa para a compreensão do processo de criação e 

ressignificação dos sentidos e significados dos participantes. 

Tem base no materialismo histórico-dialético (MARX & ENGELS, 1845-

46/1999), que busca mostrar a evolução da sociedade ocidental, a partir do 

momento em que os homens passaram a produzir seus meios de vida, fato que 

ocorreu após sua organização social e que determinou a diferença entre os seres 

humanos e outras espécies de animais. Nesse sentido, com o aumento da 

população, os indivíduos iniciam um processo de trocas por meio da produção. 

Ainda, conforme Marx e Engels (1845-46/1999), o que o ser humano produz e 

as ações que exerce no processo de produção vão determinar aquilo que ele é. 

Esses filósofos salientam que a realidade não é estática, mas está em constante 

transformação movida por suas próprias contradições. Então essa produção 

característica dos seres humanos está em contínua alteração, visto que são seres 

dinâmicos e em mutabilidade frequente. Reassumindo a filosofia marxista, temos:  

o mundo sensível em seu redor não é objeto dado diretamente para toda a 
eternidade, e sempre igual a si mesmo, mas antes o produto da história e 
do estado da sociedade, isto é, um produto histórico, o resultado da 
atividade de toda uma série de gerações (MARX & ENGELS, 1845-46/1999, 
p. 26). 
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Nessa perspectiva, pode-se dizer que a atividade humana está relacionada 

com o processo de produção e com a historicidade dos sujeitos envolvidos nesse 

processo. 

Por se tratar, esta, de uma pesquisa com base no pluralismo cultural, 

entende-se que a realidade se transforma a todo instante e que os participantes 

entram em contradições, implicando novas possibilidades de ressignificações de 

sentidos. 

Marx e Engels (1845-46/1999) explicitam que, embora se possa tentar 

compreender e definir o ser humano pela consciência, pela linguagem ou pela 

religião, o que realmente o caracteriza é a forma pela qual produz e reproduz suas 

condições de existência. Isso significa que o sujeito se transforma devido a seu local 

de vivência e ambientes em que transita. 

Vygotsky (1930-35/1988) assumiu essa visão marxista para desenvolver uma 

teoria que relaciona desenvolvimento e aprendizagem. Seu conceito fundamental é 

o de mediação. A mediação, como pressuposto da relação Eu-Outro, é importante 

na perspectiva sócio-histórico-cultural porque é por meio dela que nos modificamos 

e transformamos o outro e o social.  

Para Vygotsky (1930-35/1988), os seres humanos, diferentemente dos 

animais, produzem os instrumentos culturais (artefatos) necessários à realização do 

trabalho, sendo capazes, também, de conservá-los para uso posterior, preservar e 

transmitir sua função aos membros de seu grupo, aperfeiçoar instrumentos e criar 

novos. A relação do sujeito com o mundo não é uma relação direta, e sim, uma 

relação mediada. Dessa forma, todo conhecimento é construído por meio das 

práticas sociais dos indivíduos. Construir sentido e significados em atividades sociais 

implica, neste estudo, a utilização de instrumentos culturais pelo sujeito, em sua 

relação com o objeto, em ação mediada, tal como representada por Engeström 

(1987):  
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                    Figura 1: Ação humana mediada, representada por Engeström (1987). 

Porém, de acordo com Leontiev (1978a), toda atividade tem uma necessidade 

que a constitui, ou seja, é preciso uma razão, um motivo para que a atividade 

aconteça. Neste sentido, o autor coloca a atividade do sujeito apoiada em três níveis 

hierárquicos interdependentes: nas operações, meios pelos quais a ação é 

realizada; no conjunto de operações, chamado ação, com seus fins; e no conjunto de 

ações, chamado de atividade, com seu respectivo motivo.  

Um exemplo dado por Leontiev (1978a, p. 97) esclarece as relações entre o 

motivo e a atividade, suas ações e operações. Ao se imaginar um aluno lendo uma 

obra científica que lhe foi recomendada é possível perceber um processo consciente 

que visa a um objetivo preciso. O seu fim consciente é assimilar o conteúdo da obra. 

Mas qual é o sentido particular que toma para o aluno este fim e, por consequência, 

a ação que lhe corresponde? Isso depende do motivo que estimula a atividade 

realizada na ação da leitura. Se o motivo consiste em preparar o leitor para a sua 

futura profissão, a leitura terá um sentido. Se, em contrapartida, o leitor tem por 

motivo passar nos exames, por questão de uma simples formalidade, o sentido da 

sua leitura será outro: ele lerá a obra com outros olhos, se apropriará de maneira 

diferente de seu conteúdo. 

É possível reforçar que os encontros do voluntariado educativo proporcionam 

atividades focadas nas necessidades dos participantes, os quais estão motivados 

por determinadas razões, em um ambiente de inter-relações culturais. No momento 

em que os sujeitos participantes do voluntariado educativo se interligam num mesmo 

espaço, eles se envolvem em atividades que respondem às suas necessidades. 

Cada atividade concreta satisfaz uma necessidade definida de um sujeito que 
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é orientada para o objeto dessa necessidade (LEONTIEV,1977). Nesse sentido, à 

medida que as necessidades vão sendo supridas pelo compartilhamento do produto 

final da atividade, que foi alcançado devido à relação social entre os participantes 

(LEONTIEV, 1977), e reforçadas pelas contradições, novas necessidades surgem e, 

como resultado, novas atividades, que continuarão o processo de produção de 

novos bens que podem ser instrumentos para a atividade seguinte. 

Leontiev (1977) trata a construção da atividade coletivamente e afirma que é 

necessário que os sujeitos envolvidos nela compartilhem um mesmo objeto, movido 

por uma necessidade, de modo consciente. O objeto dessa atividade é criado a 

partir de um motivo, uma razão, que é a objetivação da necessidade. Se o motivo 

não é transformado em um objeto, o sujeito não age para suprir sua necessidade. 

Porém, quando o motivo dos sujeitos da atividade não é compartilhado, surgem 

ações individuais que não se unem e não se desenvolvem na direção de um objeto. 

Retomando os níveis hierárquicos de Leontiev (1977), a atividade é um 

conjunto articulado de ações de uma atividade dirigidas ao motivo, mas que não 

coincidem com ele, não o realizam em sua completude. Elas cumprem o propósito 

(meta) consciente que conduzirá os sujeitos da atividade a atingirem os resultados 

desejados para a atividade. Por outro lado, uma mesma ação pode servir para 

diferentes atividades.  

As operações são os meios, automatizados, pelos quais uma ação é 

realizada. Elas são impulsionadas pelas condições e mecanismos disponíveis à 

ação e dependem do contexto e dos instrumentos por meio dos quais são 

realizadas. Entretanto, uma operação pode transformar-se em uma ação quando o 

indivíduo toma consciência dela. 
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Engeström (1987) destaca alguns aspectos da teoria desenvolvida por 

Leontiev. Utilizando-se do princípio de mediação, arquiteta a atividade humana em 

uma complexa rede de mediações. O teórico afirma que a atividade é realizada por 

meio de ações, mas não pode ser redutível a elas. Acrescenta à compreensão de 

atividade, a noção cíclica de movimento expansivo, que se liga a vários sistemas 

formando uma rede, inserindo como base da atividade humana, outros três 

elementos que apareciam de forma implícita: a comunidade, que é composta pelos 

diversos participantes que realizam a atividade; a divisão social do trabalho; e as 

regras. Sua teoria se explica como um sistema de atividade mediado por artefatos e 

orientado para o objeto; este é movido pelas contradições que emergem a partir das 

diferentes opiniões e interesses de cada indivíduo da atividade. 

Pode-se afirmar que Engeström agregou a importância da coletividade 

apontada por Leontiev ao acrescentar, ao triângulo inicial de Vygotsky, as regras, a 

comunidade e a divisão de trabalho. 

 

Atividade 

Ação 

Operação 

  

Objeto/Motivo 

Meta 

Condições 

Figura 2: A estrutura hierárquica de atividade (DANIELS, 2011, p.167)  
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Figura 3: A estrutura de um sistema de atividade (ENGESTRÖM,1987) 

 

Liberali (2009a), baseada em Engeström (1987), elenca os componentes de 

uma atividade e os define de modo a melhor compreender os elementos que 

compõem o triângulo da atividade, como se pode ver a seguir: 

 

Quadro 2: Componentes de uma atividade, com base em Liberali (2009, p. 12) 

Sujeitos 
Participantes diretos na construção do objeto / motivo da atividade em 
foco. 

Comunidade 

Participantes não diretos que compartilham o objeto da atividade por 

meio da divisão de trabalho e das regras dos contextos dos participantes 

e paralelamente, neste caso, da comunidade escolar. 

Divisão 

de Trabalho 

São ações intermediárias realizadas pela participação individual na 

atividade, mas que não alcançam, independentemente, a satisfação da 

necessidade dos participantes. São tarefas e funções de cada um dos 

sujeitos envolvidos na atividade, mediadas pelas regras construídas pelo 

grupo. 

 

Objeto 

O que satisfará a necessidade desejada. Tem caráter dinâmico, 

transformando-se com o desenvolvimento da atividade. Trata-se da 

articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado, que se transforma 

no objeto final ou o produto. 

Regras 
Normas explícitas ou implícitas, padrões e teorias que organizam os 
modos de agir de quem age e para quê. 

 

Artefatos/ 

Instrumentos/ 

Ferramentas 

Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, 

passíveis de serem controlados pelo seu usuário e que revelam a 

decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance de fim predefinido 

(instrumento para o resultado) ou constituído no processo da atividade 

(instrumento e resultado) (NEWMAN & HOLZMAN, 1993/2002). 

 

                   



     

 
 

34 

Evidenciando o projeto voluntariado por meio da atividade do sujeito, entendo-o a 

partir dos eventos dramáticos que ocorrem durante os encontros. Delari Junior (2011)  

explica o evento dramático, com base na relação afetivo-volitiva. O autor trata a 

volição como produção e formação social, de uma livre ação do homem na direção 

de sua história, como processo social tenso, dramático, repleto de escolhas entre 

agir ou não agir. 

Por essa abordagem, considero que na atividade realizada no projeto 

voluntariado, existem sujeitos que agem sobre objetos mediados por instrumentos 

dentro de uma comunidade; e durante as atividades acontecem eventos dramáticos que 

marcam os sujeitos, possibilitando que os participantes compartilhem seus sentidos e 

significados, pois o drama vygotskiano retrata o desenvolvimento humano ao longo do 

tempo, como a transformação (DELARI JUNIOR, 2011). Desse modo, os sujeitos se 

constituem a partir de eventos dramáticos que vivenciam em atividades e isso se dá 

essencialmente por meio da linguagem. 

Como discutido, a Teoria da Atividade considera o indivíduo como um sujeito 

social, histórico e cultural, que se relaciona dialeticamente com o meio e com seus 

pares por meio de instrumentos, entendendo que o processo de conhecimento está 

relacionado à contínua relação entre sujeitos. Essa teoria evidencia o papel da 

linguagem como fonte imprescindível do comportamento do sujeito e avalia a 

organização argumentativa das atividades desenvolvidas pelos participantes como 

produções criativas de significado (LIBERALI, 2008, 2009b). Com base na mediação 

discutida por Vygotsky, o contexto e a linguagem são considerados fontes do estudo 

da atividade e é por meio da linguagem que o sujeito entra em contato com o objeto, 

internalizando conceitos sobre o mundo em que vive, a partir da experiência 

acumulada pelos sujeitos durante sua história social.  

Constata-se, assim, a importância de uma bagagem sócio-histórica dos 

sujeitos no que se refere à produção de sentidos e significados, bem como à criação 

de ZPD e ao desenvolvimento de uma formação crítica e participativa, 

multiculturalmente, que serão abordados em seções próximas. Durante a vivência 

propiciada pelo voluntariado educativo, nós nos relacionamos com o conhecimento 

que nos precede e o transformamos conforme nossa realidade, ou produzimos 

novas formas de afetar e ser afetado na relação com o outro. A bagagem sócio-

histórico-cultural provém de relações sociais mediadas pela linguagem, que é 
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também um produto social nesse contexto. Com isso, dispomo-nos de diferentes 

maneiras para conhecer e agir. 

1.1.1 A Historicidade do voluntariado no Brasil 

Apesar do voluntariado no Brasil8 ter passado por características diversas 

desde 1536, pode-se afirmar que, atualmente, esse tema se faz presente para o 

exercício da solidariedade. 

Bavaresco (2003), por exemplo, entende a prática do voluntariado voltada 

para a transformação da realidade. A autora fala de uma solidariedade baseada na 

necessidade de o homem participar da construção de uma nova realidade social e 

buscar o bem comum. Porém, no século XIX não era bem assim. De acordo com 

Martins (2002), quando Braz Cubas, auxiliado pelos moradores da região, fundou a 

primeira Santa Casa de Misericórdia, na Vila de Santos, a noção de voluntariado 

estava ligada à religião e as atividades eram conduzidas por padres e freiras. Era o 

momento da benemerência, pela qual alguns dos mais abastados distribuíam o que 

lhes sobrava entre os necessitados.  

Mas, de acordo com Goldberg (2001, p. 23), mais recentemente surgiram  

novos valores no costume de exercer o voluntariado no Brasil, muito além 
dos propósitos de caridade, amor ao próximo, solidariedade. São valores de 
cidadania, participação social transformadora e de sociabilidade, que 
surgem em sintonia com uma sociedade mais informada e participativa do 
que em qualquer outro momento da história. 

A partir do século XX, as instituições filantrópicas assistenciais passaram a ter 

a intervenção do poder público. Na década de 1930, desenvolveu-se uma política 

assistencialista para prestar atendimento aos necessitados e, assim criou-se o 

chamado "Estado de bem-estar social", que almejava atender os indivíduos sem 

condições de prover o próprio sustento, independentemente de contribuição à 

Seguridade Social. Nessa época, o estado comandado por Getúlio Vargas assumiu 

a responsabilidade pelas condições de vida da população e instituiu uma legislação 

própria, como a Lei de Declaração de Utilidade Pública (BRASIL, 1935), que regulou 

a colaboração do governo junto às instituições filantrópicas, o que constituiu sua 

segunda fase (INSTITUTO FAÇA PARTE, n.d.). 

Conforme retoma Souza C. (2013), foi pelo princípio da subsidiariedade, 

utilizando mecanismos como atribuição de certificados, subvenções e convênios, 

                                                           
8
 Sobre a história do voluntariado no Brasil, conferir Martins (2002) e Instituto Faça Parte (n.d.).  
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que o Estado controlou o conjunto privado da filantropia. Nesse período, pela própria 

característica do governo Vargas, houve uma atenção maior à parcela da sociedade 

civil composta por trabalhadores sem carteira assinada, informais e desempregados, 

o que deu continuidade à política de caridade cristã, na tentativa de proteger essa 

parcela da população. As iniciativas daquele governo deram início, também, à 

separação entre o que se entendia como direito social (Previdência Social e 

Consolidação das Leis Trabalhistas, por exemplo) e o que se via como filantropia. 

Foi um período que favoreceu o individualismo em prejuízo das iniciativas 

voluntárias ou associativas. 

Ao final da década de 1950, frente à industrialização no país em aceleração, 

bem como ao êxodo rural crescente, houve um agravamento relativo às questões 

sociais, que se acentuavam. Começaram os movimentos de reivindicação de 

melhorias urbanas em um voluntariado combativo e pessoas da sociedade 

passaram a liderar movimentos em defesa de causas específicas. No início, a 

maioria dos voluntários era composta de mulheres que se envolviam na causa por 

opção ou por afinidade. Porém, as atividades lideradas pelas damas do voluntariado 

nacional não eram vistas com bons olhos pela sociedade, porque muitas vezes eram 

desenvolvidas visando a ascensão social e ganho de status para aquelas que as 

conduziam. Também serviam como meios de corrupção, pois não havia prestação 

de contas aos colaboradores. Foi a chamada Era Damista do voluntariado nacional, 

resultado do assistencialismo estatal, da Igreja e da segregação elitista que a 

sociedade mais rica da época impunha aos mais necessitados.  

No decorrer dos anos 1970, as Organizações Não Governamentais (ONGs) 

europeias, com o objetivo de estimular projetos de desenvolvimento no Terceiro 

Mundo, incentivaram o surgimento de ONGs no Brasil, muito conhecidas 

atualmente. Surgidas no período da ditadura, as ONGs brasileiras ficaram mais 

associadas ao discurso de esquerda. Com o decorrer do tempo ocorreu uma 

transformação importante no seu conceito original, sendo, nos dias de hoje, 

definidas como um conjunto de organizações da sociedade civil que se distinguem 

do Estado e do Mercado.  

Segundo Villela e Cruz (2004), a preocupação da sociedade em assumir a 

sua parcela de responsabilidade social ganhou força a partir do processo de 

democratização, vivido pelo Brasil nos anos 80, que trouxe visibilidade aos 
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problemas sociais do país e a constatação de que o Estado, como único provedor, 

não existia. 

Esse processo pode ser percebido nas décadas de 1980 e 1990 quando, a 

doutora Zilda Arns Neumann e o então arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Majella 

Agnelo, fundaram a Pastoral da Criança, com o objetivo de combater a mortalidade 

infantil. A partir daí a iniciativa voluntária buscou parcerias na classe empresarial. 

Começaram a surgir formas mais modernas de atuação social, mais fortemente no 

período pós-Collor9, quando tanto entidades do Terceiro Setor, como seus 

voluntários buscaram incorporar, ao seu gerenciamento, conceitos, filosofias e 

procedimentos vindos do segundo setor, porém sem perder sua identidade e missão 

(GOHN, 2001). 

Segundo Peliano (2001), os anos de 1990 foram decisivos no processo de 

consolidação das ações voluntárias, representando também um grande avanço para 

as organizações do Terceiro Setor. De acordo com a autora, o início dessa década 

foi marcado pela ocorrência de vários processos: a abertura da economia, 

privatização das empresas estatais, crise política e econômica, fortalecimento da 

sociedade civil, maior envolvimento das ONGs e busca de melhoria na qualidade 

dos processos de gestão das empresas nacionais – acompanhados de diversas 

mudanças no mercado de trabalho, redução na capacidade de atuação do Estado e 

crescente envolvimento das empresas privadas em ações sociais. 

Outro momento importante para a disseminação do voluntariado, no Brasil, 

aconteceu em 1996, quando a Fundação Abrinq10 e o conselho da Comunidade 

Solidária lançaram o “Programa de Estímulo ao Trabalho Voluntário no Brasil”, que 

promoveu a prática da cidadania no país, oferecendo locais para ação voluntária, 

por meio da criação de Centros de Voluntários em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

De uma posição complacente e bondosa, a sociedade civil tornou-se mais ativa 

politicamente e com desejo de buscar soluções.  

A Lei do Voluntariado foi promulgada em 18 de fevereiro de 1998, com o 

número 9.608: dispõe sobre as condições do exercício do serviço voluntário e 

estabelece um termo de adesão. Em 1999 foi promulgada a Lei das OSCIPs, lei 

                                                           
9
 Collor foi eleito presidente do Brasil em 1989 com mais de 35 milhões de votos. Foi o primeiro presidente do 

Brasil a sofrer processo de impeachment. 
10

 Organização social que, desde 1990, trabalha para que os direitos de crianças e adolescentes sejam 
respeitados. Em 2010 firmou parceria com a ONG Save the Children International, organização de defesa de 
direitos da criança no mundo. 
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9.790, de 23 de março. Ela qualifica as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público e estabelece um termo de parceria.  

Na atualidade, o caminho se constitui de uma nova cultura: fazer com que a 

sociedade propicie momentos de reflexão para a tomada de iniciativas que sejam 

mais imediatas para resolver seus problemas e, ao mesmo tempo, pressione o 

Estado para que ele cumpra seu papel de formular políticas públicas. Desde as 

décadas de 1980 e 1990, começaram a crescer rapidamente, em número, as 

organizações sociais atuantes em áreas como meio ambiente, saúde e educação.  

Em 2001, determinado como sendo o Ano Internacional do Voluntário, a 

convite da ONU, como consta no PNUD – Programa das Nações Unidas para 

Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas (ONU, 2001), por meio da 

Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (A/Res/52/17 de 1997), o Brasil 

representou, então, os 123 países participantes da Assembleia Geral das Nações 

Unidas, demonstrando a repercussão positiva do trabalho que vinha sendo realizado 

no país.  

Em um movimento paralelo, a escola também foi se abrindo mais à 

participação da comunidade e ao trabalho voluntário. Segundo Sberga (2002), foi 

pensando na questão do jovem no trabalho voluntário que G. Milanesi e G. de 

Nicolò, dois sociólogos italianos, criaram a proposta do voluntariado educativo, isto 

é, uma ação solidária preocupada com a formação do jovem voluntário. Suas 

convicções fundamentam-se na formação integral do jovem voluntário. Conforme os 

sociólogos, o voluntariado educativo possibilita um espaço de educação sociopolítica 

que auxilia no desenvolvimento do senso crítico, no respeito às diferenças culturais 

e na vivência da solidariedade. Diante disso, Milanesi e De Nicolò propõem que o 

trabalho voluntário realizado por jovens alunos seja praticado não como uma 

repetição do voluntariado adulto, mas sim em caráter educativo.  

Para a Coordenadoria de Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza 

(2009), os jovens em idade escolar precisam de motivação para aprender a 

relacionar-se, aprender a aprender, aprender a desenvolver autonomia, autocrítica e 

autoconhecimento, aprender a valorizar o voluntariado como uma maneira de 

participar socialmente, de transformar uma realidade social. Em outras palavras, o 

voluntariado educativo é uma experiência formativa de características próprias, com 

conteúdos e metodologias voltados para a formação pessoal e social do jovem. 
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Semelhantemente, Sberga (2002, p. 9), define o voluntariado educativo, como 
sendo 

um voluntariado de ação e reflexão, um espaço de educação sociopolítica, 
que ajuda no desenvolvimento do senso crítico, na conscientização sobre 
os direitos humanos e sociais, no respeito às diferenças culturais e no 
testemunho e vivência da solidariedade. A preocupação central não é tanto 
o serviço a ser prestado, mas a formação e a qualificação do jovem 
enquanto desempenha sua atividade de voluntário. 

Rememorar a história das ações voluntárias na sociedade brasileira é 

essencial para entender o caminho traçado pelo voluntariado. Essa atividade 

significa participação da sociedade civil na solução de problemas públicos, 

ajudando, dessa forma, a consolidar a democracia e a cidadania no País (CENTRO 

DE VOLUNTARIADO DE SÃO PAULO, n.d.). Antigas concepções como caridade, 

assistencialismo ou militância política são superadas por um entendimento de 

voluntariado como ação cívica engajada e ativa na transformação de nossa 

sociedade multicultural. 

O voluntariado educativo que esta pesquisa trata é, nessa linha de raciocínio, 

entendido como uma atividade de participantes provindos de uma pluralidade 

cultural e engajados a compartilhar sentidos e significados por meio da linguagem 

em ações de integração e expansão multicultural que propiciam a ocorrência de 

eventos dramáticos. Isso significa dizer que os sujeitos envolvidos nas atividades do 

voluntariado educativo podem externalizar seus conhecimentos científicos e não 

científicos – também chamados por Vygotsky (1934/1987) de conhecimento 

cotidiano – em momentos que privilegiam a argumentação, gerando discussões e 

negociações. São nessas ocasiões que pode surgir o drama, que é uma tensão 

constitutiva provocada em cada sujeito e em suas interações sociais.     

Após esta reflexão sobre a historicidade do voluntariado no Brasil, que hoje 

tem o caráter de promover o desenvolvimento da democracia, a seção a seguir 

tratará da TASCH como base organizadora do voluntariado educativo em uma 

perspectiva multicultural, que é objeto de análise nesta pesquisa.    

1.1.2 O voluntariado inserido na TASCH  

 A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), desenvolvida a partir 

das discussões de Vygotsky (1934/1987) e Leontiev (1977, 1978a) e, mais 

recentemente, expandida por Engeström (1999a), está fundamentada no estudo da 
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relação entre sujeitos em contextos sociais determinados sócio-histórico-

culturalmente e orientada a objetos diversos. 

Os sujeitos participantes das atividades podem ter necessidades diferentes, 

mesmo que agindo coletivamente. Dessa forma, cada sujeito da atividade participa 

compartilhando a construção de um objeto que, aparentemente, é coletivo e de cada 

um dos participantes individualmente, mas que, muitas vezes, é múltiplo. 

Nessa perspectiva, as necessidades dos diferentes sujeitos envolvidos podem 

parecer similares, mas nunca serão iguais, assim como são vários os sentidos 

atribuídos ao mesmo objeto. Isso traz a necessidade de compreensão desses 

sentidos em contextos mediados por regras compartilhadas pelos sujeitos da 

atividade, os quais organizam a divisão de trabalho para que as diversas 

necessidades dos participantes na produção do objeto da atividade sejam 

satisfeitas.  

A respeito da realização da atividade voluntariado educativo, não se pode 

deixar de mencionar os conflitos que existem entre os participantes, decorrentes 

principalmente do fato de se tratar de um grupo de pessoas que se constituíram 

sócio-histórico-culturalmente numa visão de diversidade cultural bastante distinta. 

Segundo Vygotsky (1930-35/1988), a participação dos sujeitos na atividade é 

mediada pela linguagem, que é um dos instrumentos utilizados pelos participantes 

para estabelecer suas relações. Quando o sujeito percebe que sua necessidade 

pode ser completada pela participação colaborativa na atividade que tem seu objeto 

compartilhado, ele se percebe como parte de um todo e aspira se aproximar o 

máximo possível desse objeto compartilhado, entendendo que sua forma de agir 

afeta a comunidade.  

O voluntariado educativo pode ser, então, entendido como uma atividade, 

quando se propõe aos participantes um espaço multicultural, no qual há sujeitos, 

comunidade, divisão de trabalho, objeto, regras e instrumentos. Nesta pesquisa, o 

voluntariado educativo é uma forma de reestruturar as relações entre grupos sociais 

diferentes em uma atividade que congrega os universos diversos. 

As atividades coletivas acontecem com a participação de alunos, instrutor e 

professora-pesquisadora durante os encontros do voluntariado, mais 

especificamente nas aulas de robótica. Cada participante segue uma divisão de 

trabalho preexistente, conforme as orientações do instrutor ou da professora-
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pesquisadora, contribuindo para alcançar um objeto idealizado que se relaciona com 

a participação crítica de cada um. Há regras a serem seguidas, que são colocadas 

nas orientações iniciais de cada encontro. A coletividade das atividades fica 

marcada pela importância da participação de todos os sujeitos envolvidos para o 

alcance de um resultado. 

Em síntese, são componentes das atividades das aulas de robótica:  

 

Quadro 3: Componentes da atividade aula de robótica, com base em Liberali (2009, p. 12) 

Sujeitos A professora-pesquisadora, o instrutor de robótica e o grupo de 
alunos, tanto da escola da rede provada, como da escola pública. 

Comunidade A escola, o Centro da Criança e do Adolescente, as famílias dos 

adolescentes envolvidos, a comunidade local, o grupo LACE. 

 

 

Divisão 

de Trabalho 

As propostas da professora-pesquisadora: organizar contextos, 

explicar, orientar os alunos, rediscutir papéis, conscientizar alunos 

sobre o comprometimento de cada um com o envolvimento do curso, 

escutar o que os alunos têm a dizer, apontar modos de agir que 

poderiam ser ressignificados pelo grupo; 

As propostas do instrutor: realizar atividades, explicar, orientar os 

alunos, conscientizar alunos sobre o comprometimento de cada um 

com o envolvimento do curso, escutar o que os alunos têm a dizer, 

apontar modos de agir que poderiam ser ressignificados pelo grupo; 

Os trabalhos dos alunos: envolver-se com propostas feitas, 

engajando-se nas atividades, colaborar com seus conhecimentos, 

engajar-se no movimento de ressignificação das ações, agir de forma 

a demonstrar seu compromisso com a criação de um ambiente 

colaborativo. 

Objeto Múltiplo Criar oportunidade de reflexão sobre as ações no projeto para a 

constituição da consciência sobre como agir e participar criticamente. 

Regras As regras desenvolvidas pela turma, as regras de uso da linguagem 
em sala de aula, as regras do curso de robótica no Centro e as regras 
do CCA em geral.  

Artefatos/ 

Instrumentos/ 

Ferramentas 

Mobília da sala de aula, lousa, material de apoio em geral da 

professora-pesquisadora, do instrutor e dos alunos e a linguagem.  

 

        

Estudando o sistema de atividade elaborado por Engeström (1999b), é 

possível entender como todos os componentes desse sistema estão organizados em 

uma relação direta e inseparável. O autor argumenta que criar a (re)orquestração de 

vozes, ou seja, possibilitar o movimento das vozes é muito importante no desenrolar 
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de uma atividade, enfatizando que o debruçar sobre ela de forma reflexiva e crítica 

levará ao desenvolvimento e às transformações sociais. Para Engeström (1999b), a 

instabilidade e as contradições são consideradas como energia motriz de 

transformação e desenvolvimento dentro de sistemas de atividades e, entre eles, 

como parte na evolução. Nesse sentido, havendo alteração em um dos pontos do 

triângulo, haverá influência nos outros componentes da atividade, reajustando todo o 

sistema. 

Ao considerar toda essa complexidade da atividade humana, Engeström 

(1999b) sustenta a ideia de que a sociedade é constituída por diferentes sistemas de 

atividade que se organizam em rede. Para que efetivamente ocorra uma rede, ela 

deve ser composta por, no mínimo, dois sistemas de atividades. Logo, pode haver 

vários sistemas criando uma mesma rede. 

No caso desta pesquisa, o contexto em que ocorre o voluntariado está 

permeado de diferentes sistemas de atividade, pois há um sistema que acontece no 

colégio privado, outro que se dá na escola pública e um terceiro que ocorre entre os 

sujeitos da pesquisa, durante os encontros. 

Baseado na inferência dos diferentes sistemas, Engeström (1999a) atribui à 

TASHC, a alegação sobre as contradições como fontes da transformação. Essas 

contradições são essenciais para se compreenderem os movimentos dos sistemas 

da atividade. Contradições, de acordo com o pesquisador, não são apenas traços 

inevitáveis da atividade, mas sim a força motriz das mudanças e do desenvolvimento 

nos sistemas de atividade. Dessa forma, as contradições funcionam como fontes de 

movimentação e transformação, isto é, como motores de inovações e descobertas. 

Essas contradições podem se concretizar nos diversos sistemas em rede, tal 

como Engeström propôs:  
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  Figura 4. Níveis de contradições no sistema de atividade humana (ENGESTRÖM, 1987) 

No voluntariado educativo, quando os participantes conversam sobre algum 

assunto, surgem contradições e pontos de vista diferentes e, assim, revela-se a 

possibilidade de transformação na atividade e nos participantes, sujeitos da 

atividade inseridos numa comunidade multicultural. 

Outra alegação fundamental para compreensão da TASHC no voluntariado é 

a multivocalidade, isto é, a multiplicidade de vozes no sistema de atividade. 

Engeström (1999a) relata que um sistema de atividade é composto por diferentes 

sujeitos que, juntos, buscam alcançar um objeto compartilhado. Para isso, os 

sujeitos dialogam e suas vozes são externalizadas. Entretanto, o sujeito reorquestra 

essas vozes com pontos de vista diferentes dos vários participantes e, ao 

reorganizá-las em sua mente, colabora para que ocorra a ressignificação de 

sentidos. Tomando como base o sistema em rede de Engeström, a ressignificação de 

sentidos aparece por meio das contradições que são criadas em uma atividade 

partilhada por sujeitos, que vêm de espaços sociais diferentes. 

Para Engeström (1987), transformações são movimentos horizontais de 

participação, de envolvimento ativo e de superação de fronteiras, ou seja, são 

movimentos que consideram o diálogo na lateralidade, sem uma hierarquia pré-

definida. E para transpor fronteiras, é preciso contar com a interpenetração das 

múltiplas vozes, tal como entendidas pelo conceito de plurilinguismo de Bakhtin 

(1934-35/1990, p. 98-99), a saber:  

todas as linguagens do plurilinguismo, qualquer que seja o princípio básico 
de seu isolamento, são pontos de vista específicos sobre o mundo, formas 
da sua interpretação verbal, perspectivas específicas objetais, semânticas e 
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axiológicas. Como tais, todas elas podem ser confrontadas, podem servir de 
complemento mútuo entre si, oporem-se umas às outras e se corresponder 
dialogicamente.  

Os participantes do voluntariado trazem suas histórias, suas vivências para 

um diálogo situado historicamente e isso permite que os sujeitos ressignifiquem seus 

sentidos por meio de seus pontos de vista sócio-históricos carregados das múltiplas 

vozes que possuem durante suas vidas, gerando assim uma transformação 

(ENGESTRÖM, 1987; 1999a). 

Na perspectiva da TASHC, o voluntariado educativo pressupõe a questão da 

multiculturalidade por apresentar várias atividades que se interligam num quadro, 

constituindo uma rede. Essas atividades, das quais os participantes fazem parte, são 

diversas, proporcionando a expansão da multiculturalidade.  

Muitas vezes as atividades não se entrelaçam ou se entrelaçam em momentos 

em que os participantes estão em posições diversas. No voluntariado educativo, os 

sujeitos têm posições mais simétricas, sendo possível o surgimento da percepção 

multicultural. Por conta disso é necessário que haja multivocalidade a qual surge pela 

argumentação que constitui as pessoas diferentemente. 

Discutir o voluntariado educativo como viabilizador de um sujeito multicultural 

e participativo na perspectiva da TASHC é analisá-lo como transformador de objeto 

em produto social por meio de artefatos culturais e instrumentos, com o papel de 

mediar as interações entre indivíduos. Ou seja, é enxergá-lo como um sistema de 

atividade fundamental para proporcionar aos participantes da pesquisa a 

transformação do modo de agir com o outro. Nesse sentido, a TASHC é a teoria 

teórico-metodológica que fundamenta esta pesquisa.  

1.1.3 Multiculturalidade e os sentidos e significados  

Os conceitos de multiculturalidade, bem como os de sentido e significado, 

estes dois últimos centrais na obra de Vygotsky, são também essenciais para esta 

pesquisa, uma vez que se tem, como objetivo, compreender criticamente de que 

maneira a multiculturalidade colabora para a criação de sentidos e significados nos 

participantes. 

Na perspectiva de Santos (2008), a diversidade pode ser cultural, 

epistemológica e ontológica, traduzindo-se em múltiplas concepções de ser e estar 

no mundo. Para o sociólogo, o próprio ato de conhecer é uma intervenção sobre o 
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mundo, que nos coloca neste e aumenta sua heterogeneidade (SANTOS, 2008, p. 

148). Diferentes modos de conhecer, então, terão consequências diferentes e efeitos 

diferentes sobre o mundo. Sendo assim, o autor propõe a ecologia de saberes, 

apontando a abertura de novos modos de conhecimento e o relacionamento entre 

eles provindos de uma globalização hegemônica e uma contra-hegemônica, pois  as 

relações de poder, de resistência, de dominação e de alternativas de hegemonia e 

de contra-hegemonia são constitutivas dessa globalização. Trata-se de uma ecologia 

porque, segundo Santos (2010), baseia-se no reconhecimento da pluralidade de 

conhecimentos heterogêneos e em suas interações sustentáveis, sem comprometer 

a sua autonomia.  

A ecologia de saberes de Santos (2008) resulta da concepção de quebra do 

pensamento abissal (SANTOS, 2010) no qual o autor relata a capacidade de 

produzir e radicalizar distinções. O pensamento abissal apoia-se num sistema de 

“linhas” que dividem a realidade social em dois universos. Para Santos (2010), esse 

pensamento consiste na concessão à ciência moderna do monopólio entre o 

verdadeiro e o falso. Uma das mais bem consolidadas premissas do pensamento 

abissal é a da crença na ciência como única forma de conhecimento válido e 

rigoroso. Como afirma Santos (2010, p. 33), “verdade científica tem lugar deste lado 

da linha e os conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses, ou indígenas 

do outro lado da linha”. Isso significa dizer que do outro lado da linha não há 

conhecimento real. 

O voluntariado educativo apresenta-se como um espaço para observar a 

ecologia de prática dos saberes, por ser um ambiente de pessoas provindas de 

diferentes meios sócio-históricos e que, segundo Santos (2008), é local onde se 

cruzam conhecimentos.  

Diferentemente, para Burbules e Torres (2004), o multiculturalismo não é um 

fenômeno recente e está diretamente ligado à globalização. Como declaram, a 

globalização pode trazer descréditos crucias à vida contemporânea. Em termos 

políticos, o Estado-nação pode ter certa perda de soberania e, dessa forma, um 

enfraquecimento da noção de cidadão como um conceito unificado e unificante, um 

conceito que possa ser caracterizado por papéis, direitos, obrigações e status 

precisos; em termos culturais, uma tensão entre as maneiras como a globalização 

produz mais padronização e homogeneidade cultural, enquanto também produz 
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mais fragmentação com a ascensão de movimentos locais; e, finalmente, em termos 

econômicos, um aumento da publicidade nos padrões de consumo 

internacionalizados, uma redução de barreiras ao fluxo livre de mercadorias, 

trabalhadores e investimentos entre fronteiras nacionais e, consequentemente, 

novas pressões sobre os papéis do trabalhador e do consumidor na sociedade. 

Por outro lado, esses autores assinalam algumas vantagens sobre a 

globalização para alguns cidadãos que têm condições de viver em certos setores da 

sociedade: uma forma de democracia liberal, aumento no crescimento de 

organizações que tratam dos direitos humanos, viagens e alcance a outras culturas 

e padrão de vida melhor, uma vez que há bens de consumo mais acessíveis. Porém, 

essa concepção de multiculturalismo não será a adotada neste estudo.  

Para Kymlicka (1995), a globalização forçou a maioria das pessoas, dentro de 

cada estado, a serem mais abertas ao pluralismo e à diversidade. A natureza das 

identidades étnicas e nacionais muda em um mundo de livre comércio e das 

comunicações globais. O autor ainda relata que as democracias ocidentais são 

multinacionais, ou porque têm forçosamente incorporadas populações indígenas, ou 

porque foram formadas pela federação mais ou menos voluntária de duas ou mais 

culturas europeias. Isso significa dizer que a imigração origina os grupos étnicos que 

constituem, juntamente com a minoria nacional – aqueles que ocupam um 

determinado território, partilhando língua e cultura diferentes – a fonte da 

multiculturalidade. 

Segundo Semprini (1999, p. 147), “um espaço multicultural nasce e se 

desenvolve in vivo nesse imenso laboratório que é a sociedade”. É, antes de tudo, 

um espaço de sentido. Para o autor as interpretações são intersubjetivas, sociais e 

públicas. A “epistemologia cultural” está baseada nas teorias da linguagem, que 

enfatizam a importância da construção do significado nas narrativas. Além disso, a 

multiculturalidade estima o conhecimento como um fato político. O conhecimento é 

posicionado; não existe conhecimento neutro ou objetivo, pois ele reflete crenças e 

visões de mundo.  

Nessa direção, entendo que para haver construção do significado nas 

narrativas, é necessário que haja diálogo entre os sujeitos. Concordo com Vygotsky 

(1934/1987) quando afirma que a palavra evolui, mas que isso só é possível se 

houver choque entre diferentes sentidos. O significado, para o psicólogo, é um traço 
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constitutivo da palavra; é a unidade da palavra com o pensamento. A palavra é 

generalização – uma vez que o significado da palavra pode se modificar em sua 

natureza interior, modifica-se também a relação pensamento e palavra. O significado 

da palavra evolui na medida em que os sujeitos entram em contato com novos 

sentidos e se desenvolvem.  

Entendendo significado como a produção social que caracteriza a relação da 

palavra com o pensamento, o sentido da palavra é pessoal, é a somatória dos 

eventos psicológicos que uma palavra desperta na consciência (VYGOTSKY, 

1934/1987). Ou seja, é o pensamento construído na consciência do sujeito a partir 

de suas vivências sócio-histórico-culturais.  

A perspectiva multicultural defendida por Candau (2008) é a que promove 

uma educação para o reconhecimento do outro; para o diálogo entre os diferentes 

grupos sociais e culturais, uma vez que entende a multiculturalidade sendo a inter-

relação de diferentes grupos culturais presentes em uma determinada sociedade. 

O voluntariado educativo aqui proposto aspira a esse tipo de integração 

multicultural, cujos participantes possam dialogar, reconhecendo um ao outro, de 

acordo com a perspectiva enunciativa de Bakhtin (1979/1992), que enfatiza o caráter 

dialógico da palavra, configurando-a enquanto uma arena de luta pela significação. 

Ou seja, a palavra se transforma por ser ouvida e empregada por outrem numa 

produção de interação social, a partir de pontos de vista de quem a emprega. Pode-

se afirmar que a palavra evolui, que novos significados são produzidos, na medida 

em que os sujeitos externalizam e partilham seus sentidos. 

Retomando Santos (2008), este autor afirma que a ecologia de saberes é a 

epistemologia da luta contra a injustiça cognitiva por se importar em ir além da 

distribuição equitativa do conhecimento científico; por não renunciar aos 

conhecimentos científicos, mas também credibilizar os conhecimentos não 

científicos; por admitir os limites de qualquer tipo de conhecimento; por reconhecer 

os papéis dos conhecimentos na sustentação de práticas e na constituição dos 

sujeitos. Portanto, quem considera a ecologia de saberes precisa trabalhar de forma 

a reconhecer a presença da pluralidade de conhecimentos. 

Por meio da atividade do voluntariado educativo, é possível pressupor que 

todas as práticas de relações entre os sujeitos e entre eles e a natureza implicam 

mais de uma forma de saber. E essas maneiras de saber são expressas pela 
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palavra, pela linguagem, que abre caminho para as contradições e ressignificações 

dos sujeitos. 

Rojo (2012) cita a sociedade de híbridos impuros, fronteiriços, como a 

sociedade multicultural e relata que essa mistura de culturas, cores e raças sempre 

esteve presente na realidade brasileira, apesar de passar propositalmente ignorada.  

Semelhante a Rojo (2012), Souza L. (2007) também trata a multiculturalidade 

como hibridismo. O autor sustenta que o sujeito social está colocado no cruzamento 

de histórias, culturas e ideologias múltiplas e heterogêneas, que colaboram de 

formas variadas e complexas para a sua formação. Esse sujeito social, carregado 

pelas culturas e ideologias, passa a ser considerado como híbrido em sua origem. O 

hibridismo aqui sustentado não é consequência do contato entre sujeitos puros num 

contexto heterogêneo, mas um processo formador conflitante contínuo e ininterrupto 

de linguagens, identidades, culturas e ideologias em contato.  

 Participar de uma atividade que permita o contato multicultural ou, como 

discorre Souza L. (2007), de grupos híbridos, potencializa as múltiplas e complexas 

estruturas de poder existentes nesse espaço de atividade, possibilitando ou não a 

ressignificação de sentidos por aqueles envolvidos na atividade.  

Resgatando Candau (2008), uma das características fundamentais das 

questões multiculturais é o fato de estarem permeadas pelo acadêmico e pelo social, 

a produção de conhecimento, a militância e as políticas públicas. A autora lembra, 

ainda, que os grupos que integram o lugar da produção do multiculturalismo são os 

grupos discriminados e excluídos dos movimentos sociais, especialmente os grupos 

étnicos e, especificamente, os referidos às identidades negras. Ela trata a 

multiculturalidade como contribuição para o rompimento da visão do caráter 

homogeneizador e monocultural das escolas e para a construção de práticas 

educativas em que a questão da diferença e do multiculturalismo se façam cada vez 

mais frequentes. Afirma, ainda, que aquilo que considera “muito interessante para 

uma nova compreensão das relações entre educação e cultura(s) diz respeito a uma 

concepção da escola como um espaço de cruzamento de culturas, fluido e 

complexo, atravessado por tensões e conflitos” (CANDAU, 2008, p. 24). 

Sob essa perspectiva, identidades de grupos minoritários aparecem como 

resultado de uma evolução sócio-histórica. Isto se deve ao fato de as identidades 

refletirem escolhas políticas e interações contínuas com outros sujeitos do espaço 
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social.  

Carrano (2008, p. 356) defende que as referências extraescolares, como o 

caso do projeto voluntariado neste estudo, podem significar oportunidades para a 

criação de espaços de mediação cultural entre os diferentes mundos vividos pelos 

alunos. Ao perceber o grupo de identidade dos alunos, estamos aptos a entender os 

sentidos do agir desses alunos. 

Relembrando a relação do significado com o pensamento, que é construído 

na consciência humana a partir das vivências e é um processo imprescindível na 

pluralidade de conhecimentos, ou seja, na multiculturalidade, recorro a Newman e 

Holzman (1993/2002, p. 64), os quais afirmam que “o significado deve ser localizado 

precisamente na capacidade humana de alterar a totalidade histórica mesmo 

enquanto somos determinados (em nossa particularidade social) por ela”. Dessa 

forma a capacidade de ressignificar depende dos significados relativamente estáveis 

e dos sentidos individuais. Para que seja possível esse processo de ressignificação, 

a linguagem se materializa. Nesse movimento, o pensamento e a própria linguagem 

se reorganizam, o que gera desenvolvimento e transformação. 

Por possuir materialidade, a linguagem é instrumento-e-resultado (NEWMAN 

& HOLZMAN, 1993/2002) do processo de interação dos sujeitos da atividade, ao 

passo que eles internalizam e externalizam os significados discutidos e podem 

reorganizar suas estruturas cognitivas, possibilitando novas compreensões sobre si 

mesmos e sobre o outro. 

Por meio da ressignificação de sentidos na qual a organização da linguagem 

é pensada argumentativamente, o processo de integração multicultural é 

enriquecido, como será tratado na próxima seção. 

1.1.4 Argumentação como articuladora da multiculturalidade 

Nesta seção, discute-se a linguagem da argumentação apoiada em uma visão 

colaborativa, com a proposta de produção coletiva de significados compartilhados 

para a comunidade multicultural (LIBERALI, 2013). Em uma perspectiva dialógico-

enunciativa, nesta pesquisa a argumentação é tratada como organizadora da 

linguagem e geradora do compartilhar sentidos para a transformação do novo, 

contrariando a concepção da argumentação como um discurso de persuasão.  
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Aristóteles (350aC/1998) foi o primeiro filósofo a expor uma teoria da 

argumentação, encarando a retórica como uma arte que visava a descobrir os meios 

de persuasão possíveis para os vários argumentos. Assim, a retórica tornou-se uma 

arte de falar de modo a persuadir e a convencer diversos auditórios sobre uma dada 

opinião ser preferível à sua oposta. 

Os estudos da retórica não se limitaram a Aristóteles. Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1958/2005) publicaram o Tratado da Argumentação, no qual mostraram a 

relevância do estudo das técnicas retóricas no campo das ciências humanas. Para 

os autores, a argumentação lógica ou a chamada “nova retórica” é a que consegue 

aumentar a intensidade de adesão, de forma a desencadear, nos ouvintes, a ação 

pretendida. 

Num contexto multicultural, no qual se apresentam múltiplas formas de 

pensamentos, tratar a argumentação como persuasão é mantê-la em uma fronteira 

de distribuição desigual de poder. Não há chances de exposição e debates de ideias 

entre os participantes, pois não há colaboração e, sem ela, não existe a partilha de 

sentidos.  

De uma perspectiva dialógico-enunciativa, Liberali (2013) adota a 

argumentação colaborativa como fundamental na concepção da educação pautada 

numa visão multicultural, a qual compreende múltiplas formas de representação da 

realidade, de sentidos dessa realidade. A argumentação colaborativa torna-se base 

necessária para o aparecimento de possibilidades de escolhas, pelos participantes 

da pesquisa, na tomada de decisões sobre seus modos de viver.  

Leitão (2011, p. 25) propõe um procedimento analítico pelo qual é possível 

que diferentes pontos de vistas sejam defendidos. Formular um ponto de vista 

significa criar uma maneira de julgar ou apreciar determinados assuntos e emitir sua 

conclusão a respeito deles. Esse procedimento é conduzido em uma tríade entre 

argumento (conjunto mínimo de ponto de vista e justificativa), contra-argumento 

(qualquer ideia trazida por outrem ou antecipada pelo próprio argumentador, que 

desafia um ponto de vista proposto) e resposta (reação do proponente de um 

argumento a contra-argumentos levantados em relação àquele). Assim, é na 

resposta daquele que propõe a oposição que é possível perceber o efeito da contra-

argumentação sobre os pontos de vista iniciais e as transformações que ele possa 

receber. 



     

 
 

51 

Trazendo essa visão para o contexto escolar, Pontecorvo (2005) aponta que 

há importância de se estabelecer uma relação dialética entre o processo ensino-

aprendizagem e a vida real do aluno, para que todos possam refletir a respeito de 

conteúdos tratados na escola e poder utilizá-los em situações reais. Para a autora, a 

oposição faz avançar o discurso-raciocínio, surgindo uma dimensão argumentativa 

no pensar. O ato de pensar/raciocinar se origina pelas asserções que se diferenciam 

de outras, posicionadas pelas categorizações e juízos de valor, pelas analogias, 

semelhanças e exemplos, pela busca de razões e/ou justificações, recorrendo a 

regras, generalizações, leis gerais. Estas características explicitam o foco sobre a 

oposição, a justificação e a explicação.  

A perspectiva multicultural de mundo abre espaço para múltiplos modos de 

significar, agir e ser. Dessa maneira, é necessário haver escolhas viabilizadas para a 

apresentação de suportes, contraposições e outras posições de tomadas de 

decisões para que os agentes do processo de ensino-aprendizagem possibilitem a 

construção de ZPDs11 (VYGOTSKY, 1930-35/1988) mútuas e carregadas de 

produção criativa.  

Segundo Liberali (2013), para que isso ocorra, faz-se necessária a 

argumentação colaborativa, a qual está permeada pelo discurso internamente 

persuasivo, que envolve a transformação ideológica da consciência individual 

(BAKHTIN, 1934-35/1975/1998). O discurso internamente persuasivo compreende 

 [...] a interação máxima da palavra do outro com o contexto, a sua 
influência dialogizante recíproca ao desenvolvimento livre e criativo da 
palavra de outrem, às graduações das transmissões, ao jogo de fronteiras, 
aos pródromos longínquos da introdução pelo contexto da palavra alheia e 
as outras peculiaridades que expressam a mesma essência da palavra 
interiormente persuasiva (BAKHTIN, 1934-35/1975/1998, p. 146).  

De acordo com Liberali (2012a), a voz internamente persuasiva cria 

sustentações para o pensamento autônomo e constitui a arena de tensão e de 

conflito com outros discursos internamente persuasivos. Para a autora, se não 

houver colaboração, a argumentação oferece aportes para a manutenção de 

desigualdades e de significados cristalizados, aproximando-se da ideia de 

persuasão e convencimento das perspectivas teóricas da retórica e da lógica, 

caracterizando-se como um discurso autoritário, que não permite uma compreensão 

                                                           
11

 O conceito de ZPD (zona de desenvolvimento proximal) será tratado na próxima seção. 
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livre. Este tipo de discurso força um entendimento incondicional; ele é apenas 

transmitido e o indivíduo o aceita ou o recusa por completo. 

No entanto, Magalhães (2010) aponta que a construção de um ambiente 

colaborativo não é uma tarefa fácil, pois os participantes envolvidos na atividade se 

constituem diferentemente por serem parte de contextos sócio-histórico-culturais 

diversos, com diferentes compreensões sobre o mundo e sobre si mesmos e que, 

consequentemente, divergem em suas escolhas sobre modos de agir. 

Por isso, o trabalho colaborativo estará sempre focado nas contradições que 

se materializam nas relações humanas, pois é a partir da negociação dessas 

contradições que a colaboração também se materializará. 

Ao analisar a linguagem, Liberali e Fuga (2012, p. 148) explicam que a 

organização argumentativa pode ser vista como a responsável pela expansão e/ou 

restrição dos objetos que serão intencionalmente buscados para alcançar 

necessidades de uma totalidade interdependente e essa totalidade perpassa o 

contexto sócio-histórico do indivíduo.  

No projeto voluntariado, há uma multiplicidade de realidades, pois os 

participantes têm origens sócio-históricas distintas e, conforme Liberali (2013), se no 

espaço escolar há múltiplas possibilidades de representar e viver a realidade, então 

esse contexto é privilegiado para a reflexão de vivência. A autora evidencia que as 

escolas precisam oferecer aos seus partícipes (alunos, professores, funcionários, 

comunidade) ocasiões favoráveis de convivência com as possibilidades de um 

embate, de conflitos, para a busca do verossímil. 

Nesta pesquisa, a linguagem é analisada como instrumento-e-resultado que 

cria tais espaços de colaboração nos quais os participantes discutem sua prática, 

confrontam ideias e reconstroem suas ações (NEWMAN & HOLZMAN, 1993/2002). 

É no contexto dialógico-enunciativo de internalização, externalização e 

partilha de sentidos, embate de diferentes vozes, dialogismo, negociação e re-

estruturação da consciência, que “os interlocutores são parceiros de um jogo: o jogo 

da linguagem” (BRAIT, 2001, p. 193), no qual a argumentação é considerada de 

suma importância. Nessa perspectiva, a utilidade da argumentação não está em 

persuadir e/ou convencer, mas em produzir algo novo, em construir um significado 

que possa ser compartilhado com todos os participantes. 
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Os princípios filosóficos que orientam esta pesquisa caminham em equidade 

com essa visão. Os sujeitos são constituídos na e pela linguagem; portanto, são 

próprios, múltiplos e em constante transformação, assim como seus discursos e o 

mundo em que vivem. 

1.2 A Zona de Desenvolvimento Proximal e a constituição do sujeito 

A partir de discordâncias que Vygotsky tinha em relação aos estudos 

experimentais sobre o desenvolvimento do pensamento em crianças em idade 

escolar, que não consideravam a influência do aprendizado escolar, e baseado no 

materialismo histórico-dialético de Marx e Engels (1845-46/1999), que concebiam o 

homem como aquele que constrói historicamente a partir de modelos de 

produção/colaboração e da divisão de trabalho, que altera suas condições na prática 

e transforma-se num tipo de força social ou política, o psicólogo russo propõe o 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD). Para o autor, ZPD é: 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes (VYGOTSKY, 1930-35/1988, p. 97). 

Para ele, um aspecto fundamental do aprendizado da criança é o fato de que 

desperta processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar 

somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e/ou quando 

está em cooperação com seus companheiros. Vygotsky (1930-35/1988, p. 99) 

defende que “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e 

um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas que 

a cercam”. Ao serem internalizados, esses processos tornam-se parte do 

desenvolvimento independente da criança.  

Na visão de Vygotsky (1934/1987), é por meio da linguagem que o 

pensamento verbal se forma e se desenvolve. A aprendizagem é, pois, construída 

por um processo humano histórico-cultural: quando a criança interage com alguém 

mais experiente, ela se apropria da cultura vivenciada, sendo capaz de reunir 

experiências acumuladas pela sociedade ao longo de sua história. O autor 

concentrou-se no desenvolvimento conceitual pela criança, distinguindo conceitos 

cotidianos, aprendidos por meio de experiências historicamente vividas, e conceitos 
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científicos, caracterizados por alto grau de generalidade, inseridos pela educação 

formal.  

Nessa direção, participar dos encontros do voluntariado é considerar os 

conceitos cotidianos dos sujeitos multiculturais envolvidos no projeto para ser 

possível a construção de sentidos e significados compartilhados.  

Destarte, compreender os conceitos científicos é entender a peculiaridade 

entre sentido e significado. O sentido de uma palavra é guarnecido de todos os 

eventos psicológicos que surgem na consciência do sujeito e esse sentido se altera 

dependendo do contexto em que a palavra surge. O significado é uma das zonas do 

sentido que a palavra assume no discurso, é uma unidade que reflete da forma mais 

simples a unidade do pensamento da linguagem. É um traço constitutivo 

indispensável na palavra e limitado pelo tempo e contexto. “O significado 

dicionarizado de uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, 

não passa de uma potencialidade que se realiza de formas diversas na fala” 

(VYGOTSKY, 1930-35/1988, p. 125). Em contextos diferentes, esse significado 

permanece constante.  

Conforme o psicólogo russo, uma palavra deriva o seu sentido da frase na 

qual ela está inserida. A relação entre a palavra e o sentido mostra que ambos são 

mais independentes entre si do que a palavra e o significado, pois as palavras 

podem mudar de sentido. Portanto, uma palavra pode ser substituída por outra e, 

ainda assim, não mudar de sentido. A linguagem é o pensamento ligado por 

palavras. Para Vygotsky (1930-35/1988) o pensamento pode expressar significados 

puros quando há uma fala interior, uma fala não expressa, sendo assim, o 

pensamento é expresso por palavras separadas, mas não consiste em unidades 

distintas. A transição do pensamento para a palavra passa pelo significado. 

O conceito de ZPD explica a compreensão do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do sujeito histórico-cultural, Ganhou atenção de vários 

pesquisadores e novas compreensões no contexto escolar. Ainda hoje continua 

sendo bastante discutido pelos seguidores de Vygotsky.  

Newman e Holzman (1993/2002) afirmam que a psicologia vygotskiana trata a 

atividade revolucionária como atividade humana. Dessa maneira, o objeto de estudo, 

a ZPD, numa psicologia histórica é a atividade revolucionária humana, pois é o 

espaço em que os indivíduos criam cultura, constroem história entre eles e, 



     

 
 

55 

utilizando instrumentos, transformam e são transformados. Os autores denominam 

que o estudo de pensamento/linguagem como atividade é, essencialmente, a 

capacidade de criação de significados, isto é, capacidade de criar revolução, de criar 

instrumentos e essa atividade é, por essência, humana e revolucionária.  

Mais tarde, Magalhães (2012) salienta que ZPD é o espaço possibilitador de 

transformação, onde os sujeitos aprendem uns com os outros e, juntos, negociam de 

maneira crítico-colaborativa a produção do conhecimento. Esse movimento de 

colaboração e contradição define a criação da zona de desenvolvimento proximal, 

pois é dessa maneira que as relações de compreensão e ressignificação de sentidos 

e compartilhamento de significados se constituem. 

Por essa abordagem, a integração multicultural passa a ser concebida como 

um processo de participação socialmente colaborativa na interação entre os sujeitos 

(alunos, instrutor e professora-pesquisadora), mediado pela linguagem, que, por 

meio de contradições, transforma o pensamento reorganizando os sentidos. 

Para Vygotsky (1934/1987), na interação com outros, o sujeito é capaz de se 

envolver em atividade desenvolvimental de forma volitiva, em lugar de uma ação 

espontânea apenas. Na perspectiva sócio-histórica, a ZPD pode ser entendida como 

uma zona de possibilidades, em que os sentidos dos participantes são colocados em 

discussão para a construção de novos significados, que teriam a possibilidade de 

transformar totalidades (NEWMAN & HOZMAN, 1993/2002). 

Num contexto multicultural onde há pessoas de diferentes grupos sócio-

culturais se inter-relacionando é possível haver uma zona de sentidos e 

ressignificações capazes de transformações. 

Para Magalhães (2009), a ZPD é um lócus de ação criativa, uma atividade 

transformadora em que os conceitos de colaboração e criticidade são centrais, além 

de ser um espaço dialético de formação coletiva, em que as contradições entre 

sentidos sócio-histórico-culturais produzidos podem ser ressaltadas, discutidas, 

possibilitando ressignificações de sentidos e compartilhamento de novos significados 

e de novas criações. Portanto, pensar nos encontros do voluntariado como 

atividades, as quais propiciam um espaço para criar ZPD, significa entender que as 

contradições que surgem sejam reconhecidas e questionadas para ocorrer 

transformação. 
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1.2.1 A construção de relações na ZPD e o drama  

 Nas discussões de Vygotsky, como anteriormente abordado, as relações 

dialógicas e dialéticas entre sujeitos participantes em práticas sócio-histórico-

culturais organizam a colaboração crítica, proposta central para o processo da 

construção de relações na ZPD, o que será discutido nesta seção. 

Nesta pesquisa, a ZPD é entendida como a relação entre ser e tornar-se 

(NEWMAN & HOLZMAN, 1993/2002); é um construto colaborativo que pode 

propiciar a criação conjunta de conhecimento, por meio da inter e externalização do 

pensamento, além de desenvolvimento e transformação de todos os sujeitos nela 

envolvidos, levando em consideração as contradições constitutivas das relações, 

devido ao espaço multicultural propiciado.  

Engeström (1987) procura discutir se e como as atividades se desenvolvem e 

se transformam continuamente por meio de zonas coletivas de desenvolvimento 

proximal. Com base em Vygotsky, o pesquisador ressignifica a ZPD como “a 

distância entre as ações cotidianas dos indivíduos e as novas formas históricas de 

atividade social que podem ser coletivamente geradas como solução para 

ambivalência potencialmente inserida nas ações diárias” (ENGESTRÖM, 1987, 

p.174).  

Com a finalidade de que a ZPD se constitua como um espaço colaborativo 

faz-se necessária a interação entre os sujeitos, por meio da linguagem, de forma que 

um aja na fala do outro e outro aja na fala do um, possibilitando que todos possam ir 

além de si mesmos. 

Delari Junior (2011), ao afirmar que para a mais profunda compreensão do 

significado de um enunciado é necessário considerar sua causa afetivo-volitiva, diz 

que Vygotsky trata a volição como ato de escolha entre ações e/ou caminhos 

específicos, mas igualmente possíveis e viáveis, não apenas em imaginação. Essa 

base afetivo-volitiva é produção e formação social, de uma livre ação do homem na 

direção de sua história, como processo social tenso, dramático, repleto de escolhas 

entre agir ou não agir. Nos encontros do voluntariado, esse movimento dramático é 

perceptível nos momentos das discussões estabelecidas, nas quais os sentidos vão 

sendo internalizados a partir do compartilhamento de significados e de 

demonstrações de interesses e emoções. Em suas palavras: 
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O drama vivo do pensamento verbal, repleto do conflito da própria vida, 
visto na direção da verbalização, pode ganhar também dimensões 
sociopolíticas, pois em muitos momentos somos convocados não só a 
pensar, mas também a dar nossa palavra, e nisso também há escolhas, 
ganhos e perdas: drama (DELARI JUNIOR, 2011, p. 194). 

Veresov (2012) retoma Vygotsky ao explicar as relações sociais dramáticas, 

afirmando que toda função mental aparece primeiramente entre as pessoas, no 

plano social, depois se torna função mental estritamente interna. Isso se dá porque o 

que é importante, para Vygotsky, é a relação entre o sujeito e seu ambiente social. 

A relação social dramática aparece nas colisões sociais, como contradição 

entre dois sujeitos. Tomam emocional e mentalmente experiências como drama 

social, que mais tarde se torna a categoria intrapsicológica individual, aparecendo 

então, a função mental interna, ou a experiência interna emocional. 

À vista disso, o drama ocorre entre os participantes na medida em que há 

tensão constitutiva provocada em cada sujeito e em suas interações sociais, em 

razão da ação característica da relação Eu-Outro. Dessa forma, para haver 

construção de relações entre os sujeitos desta pesquisa que estão inseridos numa 

pluralidade cultural, é importante que ocorra o evento dramático. 

Para entender melhor o processo das experiências e transformações na vida 

social dos sujeitos participantes, parece-me ser relevante refletir um pouco sobre o 

conceito vygotskiano de perezhivanie. Veresov (2012) analisa a perezhivanie como 

a forma individual de experimentar um evento dramático. Para o pesquisador, é a 

maneira pela qual o evento dramático é refletido e experimentado pelo sujeito. No 

entanto, a influência do ambiente em que o sujeito está inserido também faz parte do 

caráter da perezhivanie. Ou seja, o ambiente define as situações sociais de 

desenvolvimento e indica o tipo de interações que ocorrem entre os sujeitos. 

Além disso, Vygotsky trata a perezhivanie como uma unidade complexa de 

diferentes processos psicológicos, incluindo as emoções, a compreensão, a 

conscientização, o pensamento, a memória, as atitudes, os vícios, os conflitos 

internos, e até mesmo pavor e medo (VERESOV, 2012). 

Sendo a emoção e o ambiente social partes da relação desse conceito com o 

desenvolvimento do ser humano e compreendendo as experiências cognitivas e 

ativas emocionalmente expressivas, a perezhivanie constitui-se como marca da ação 

nos sujeitos.  
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Vygotsky, com sua visão monista spinozana, não dicotomiza cognição e afeto, 

sequer separa essas duas instâncias da dimensão social. Para ele, o afeto está 

intimamente ligado à cognição e ao desenvolvimento da consciência do sujeito. 

Tendo isso em mente, possibilitar a construção de relações na ZPD é 

proporcionar o confronto de sentidos, as contradições, por meio das colisões sociais, 

ou seja, dos eventos dramáticos, estimulando uma motivação coletiva, de forma a 

levar à integração entre os sujeitos, num contexto multicultural. 

1.2.2 Encontros spinozanos 

 Para entender que o confronto de sentidos em um ambiente de diversidade 

pluralista possa levar à multiculturalidade possibilitando o significado compartilhado 

dos sujeitos, recorremos ao pensamento de Spinoza, que diz que uma pessoa 

reconhece a outra a partir de si mesma e a si mesma a partir da outra (MERÇON, 

2009, p. 54). Isso quer dizer que os afetos que conferimos imaginariamente aos 

outros estariam, assim, nos afetando, transformando nossa conduta. 

A visão monista de Spinoza sobre o homem e o mundo revela que todas as 

coisas são partes de um todo único e inseparável ou, em termos spinozanos, que 

todas as coisas são modos de uma mesma substância, também considerada como 

natureza ou Deus imanente. Isto significa que os modos finitos e parciais fazem 

parte de uma substância de essência eterna e infinita. O homem, então, é um modo 

finito de representação da substância, o que nos leva a pensar que somos todos ao 

mesmo tempo únicos, por sermos finitos, mas também totais, por sermos parte do 

todo. 

Considerar Spinoza neste estudo é compreender como a potência de afetar e 

de ser afetado torna-se relevante em um meio multicultural como o projeto 

voluntariado, pois os participantes, unidos em uma comunidade, se reconhecem a 

partir do outro e se deixam afetar, afetando também o outro. 

Merçon (2009), retoma Spinoza reafirmando que não existe, na natureza das 

coisas, nenhuma coisa singular relativamente à qual não exista outra mais potente e 

mais forte. Para o filósofo, dada uma coisa qualquer, existe uma outra, mais potente, 

pela qual a primeira pode ser destruída. Esse conceito está relacionado à potência, 

ou conatus, o qual exprime expansão e realização de tudo o que é abrangido em 

uma essência singular.    
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A intensidade com a qual afetamos e somos afetados a partir das nossas 

ações e afecções, no mundo, interfere direta ou indiretamente em nossa potência 

como agentes em contextos particulares, ou em nosso conatus, que como define 

Spinoza (1677/2011) é, ao mesmo tempo, a potência singular de cada modo (cada 

um de nós) para existir, resistir e persistir. Somos individuais ou corpos, que pelo 

conatus que cada um possui, estamos simultaneamente conectados ao todo por 

sermos modos da potência da substância, denominada pelo filósofo como perfeição. 

Essa noção de afeto remete-nos, assim, à noção de encontro. Pensaremos o 

encontro como ações que diminuem nossas forças ou nos potencializam. Os 

encontros nos quais os corpos se compõem e se afetam de maneira alegre, 

aumentando a capacidade de agir e de pensar, são denominados encontros felizes. 

Esse tipo de encontro gera ideias inadequadas por serem finitas e parciais, como é a 

natureza dos corpos, enquanto a perfeição se constituiria de ideias adequadas, por 

se aproximarem da substância, ou do todo. 

Para Spinoza (1677/2011) as ideias podem ser inadequadas e adequadas: as 

ideias inadequadas são finitas e incompletas, atreladas a um determinado tempo e 

espaço, só existentes em sua singularidade, como parte integrante de um todo; já as 

ideias adequadas, são a totalidade infinita de concepções consideradas como 

verdadeiras. 

Diferentes ideias inadequadas podem se aproximar da produção de ideias 

adequadas e, a isso, Spinoza (1677/2011) define como noções comuns, as quais 

marcam o novo momento do pensar e a imaginação. Segundo Merçon (2009, p. 72), 

noções comuns [...] referem-se a coisas que podem ser imaginadas e se 
aplicam exclusivamente aos corpos existentes. Elas representam, de fato, 
composições de relações, as quais são geralmente formadas dentro de 
sistemas imaginativos. Essas relações caracterizam os corpos enquanto 
convêm uns aos outros, enquanto estes formam conjuntos e se afetam uns 
aos outros, cada um deixando no outro ‘imagens’, às quais correspondem 
as ideias chamadas ‘imaginações’.  

Deleuze (2002, p. 98 apud MERÇON, 2009, p. 73), explica que as noções 

comuns são chamadas dessa maneira por representarem algo comum a todos os 

corpos – extensão, movimento e repouso – ou a alguns corpos – pelo menos dois, o 

meu corpo e um outro.  

Afetar positivamente significa levar a agir – física e mentalmente. A ação 

intelectual, consciente, leva a ter ideias adequadas. Ao construir e ressignificar 
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sentidos (ideias adequadas), os participantes estariam aumentando sua potência em 

existir como modos, coletivamente. No momento em que chegamos a formar uma 

noção comum, por ser esta uma ideia adequada, tomamos posse completa de nossa 

potência de agir.  

Além disso, transformar-se, segundo Spinoza, faz parte da natureza complexa 

do homem, e, como explica Vygotsky (1996f, p. 245; 1997b, p. 272; 1996g, p. 307; 

1995, p. 288 apud TOASSA, 2011, p. 133), Spinoza tendia à ideia de que o indivíduo 

inteligente é amo de suas emoções: com isso, mostrou um caminho que conduziria à 

regulação da vida emocional, elevando os estados psíquicos da passividade à 

atividade, conduzindo à liberdade como processo dependente do desenvolvimento 

do pensamento. Pensar liberta com respeito à servidão dos afetos. 

Assim como Spinoza, Vygotsky também não separava afetividade e 

intelectualidade, emoção e razão, compreendendo o agir do sujeito no mundo como 

uma atividade motivada. E é nesse contexto sócio-histórico-cultural que 

desenvolvemos nossos desejos e/ou motivos. Dessa maneira, esta pesquisa tem o 

papel de possibilitar a criação de encontros felizes aos participantes, para que haja 

construção de relações de colaboração entre os sujeitos, ou corpos, a fim de que se 

aproximem da totalidade e se distanciem das ideias inadequadas, que fazem com 

que os sujeitos sejam impedidos de agir. 

A partir do que foi até aqui exposto sobre multiculturalidade, argumentação, 

ZPD, encontros e drama, a próxima seção objetiva discutir a gestão da 

argumentação na expansão multicultural. 

1.3 Gestão da argumentação na expansão da multiculturalidade  

De acordo com New London Group12 (1996/2000 apud GAZZOTTI & 

LIBERALI, 2014), quando se trabalha com diferentes discursos, estilos e abordagens 

e, no caso desta pesquisa, diferentes modos de argumentar, os alunos têm ganhos 

significativos em termos de reflexão crítica sobre sistemas complexos e interações. 

O pluralismo muda a natureza das responsabilidades e dos direitos públicos, 

os quais precisam ser reconhecidos, refletidos e negociados para que se 

complementem e gerem expansão cultural e linguística. Sendo assim, as pessoas 

                                                           
12

 Grupo de pesquisadores formado em 1994 para discussão dos caminhos do letramento. Fazem parte do grupo 
Cazden, C.; Cope, B.; Fairclough, N.; Gee, J. P.; Kalantzis, M.; Kress, G.; Luke, A.; Michaels, M.; Nakata, M.; Lo 
Bianco, J.  
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têm diferentes modos de vida e as suas identidades se tornam mais complexas, o 

que enfatiza a importância de pertencerem a várias comunidades com múltiplos 

discursos e múltiplas identidades.  

Nesse ambiente multicultural se faz necessária a percepção de múltiplas 

formas de representação que conduzem a diversos modelos de significar. A partir 

dessa colocação, Liberali (2013) resgata o Grupo New London, esclarecendo que a 

argumentação tem papel fundamental como suporte para o encontro de culturas 

pluralistas, pois é por meio da argumentação que os sujeitos têm acesso a posições 

distintas, as quais são aprofundadas por sustentações e bases de natureza diversa, 

as quais podem ser contestadas por visões contrárias.   

Por ter papel sócio-cognitivo-afetivo intenso, se trabalhada sob uma 

perspectiva dialógica-enunciativa, a argumentação colaborativa torna o debate 

significativo aos participantes e faz com que eles ajam de maneira a atingir uma 

transformação social (LIBERALI, 2013). Porém, é necessário que haja sujeitos 

articulando a argumentação nesse contexto multicultural. 

É de suma importância relembrar Liberali e Magalhães (2009), que tratam a 

essência da colaboração como um ato que faz o sujeito assumir riscos ao 

compreender o compartilhamento de significados como um exercício de conflito, de 

partilha, de apropriação, de recusa, de aceitação, de confrontação e de combinação 

dos vários sentidos expostos pelo grupo e de criação-transformação. Isso evidencia 

que colaborar não é aceitar o que o outro diz sem a existência da contradição. 

O movimento de questionar, sustentar, contrapor cria possibilidades de 

expandir, entender, recolocar o que foi posto em negociação e viver. E é por meio 

dos participantes da atividade que esse movimento torna possível a criação de 

ZPDs, ou seja, é argumentando colaborativamente que se compartilham sentidos e 

significados. Os professores e alunos têm o papel de gerir a argumentação 

colaborativa para criação de multiplicidade de participação ao assumirem a função 

de sujeitos que comentam e questionam, que falam na fala do outro como sugere 

Bakhtin/Voloshinov (1929/2010). 

Para Gazzotti e Liberali (2014), a educação multicultural envolve a habilidade 

do professor em permitir alunos, com múltiplas vozes, permanecerem na atividade e 

falarem por si. Para fazer isso, os alunos devem ser motivados e apresentados a 
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múltiplas formas de agir no mundo através de uma variedade de atividades, 

conversas e momentos livres, além do momento de sala de aula.  

Essas motivações permitem aos participantes produzir colaborativamente e 

isso envolve a visão de que somos dependentes uns dos outros e que quanto mais 

ideias inadequadas são concebidas para a construção de noções comuns, mais 

próximos da totalidade estamos (SPINOZA, 1677/2011). 

Portanto, acredito que um ambiente multicultural e colaborativo pode ser visto 

como um instrumento para a integração de sujeitos de diferentes ambientes sócio-

históricos-culturais, como é o caso desta pesquisa, os quais, por meio da 

argumentação, possam agenciar o compartilhar de sentidos e significados. 

No capítulo a seguir, tratarei da metodologia de pesquisa deste estudo. 
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CAPÍTULO 2 

Metodologia de Pesquisa 

__________________________________________________________________________ 

Neste capítulo, serão discutidas questões relacionadas à escolha 

metodológica adotada neste trabalho. Em seguida, serão apresentados: o contexto 

de produção em que a pesquisa foi realizada, os participantes, os instrumentos de 

registro de dados e as categorias de análise e de interpretação de dados utilizadas. 

Por fim, o capítulo expõe as questões de credibilidade que permearam o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

2.1 A pesquisa crítica de colaboração (PCCol)  

Esta pesquisa insere-se no referencial metodológico de Pesquisa Crítica de 

Colaboração – PCCol (MAGALHÃES, 2004; 2007; 2009; 2012), que situada no 

paradigma da pesquisa crítica, propõe uma intervenção colaborativa por meio da 

interação entre os participantes. A característica humanizadora desta metodologia 

possibilita que todos sejam agentes de suas ações. Possibilita, igualmente, a 

compreensão da especificidade do projeto de voluntariado conferindo-lhe o caráter 

multicultural, na medida em que situa o processo, e também caracteriza os 

participantes como sujeitos e não apenas objetos de pesquisa. A denominação 

‘crítica’ resulta da intenção da pesquisadora, de transformar os contextos nos quais 

a investigação se desenvolve; e o qualificador ‘de colaboração’ pressupõe a 

participação ativa e conjunta dos participantes na negociação dos sentidos e 

significados mediada pela linguagem. 

Segundo Magalhães (2012), esse paradigma crítico está embasado na 

compreensão do monismo spinozano e no materialismo histórico-dialético de Marx e 

Engels, que entendem a constituição do sujeito com foco no movimento de “ser e 

tornar-se”. Esse movimento reflete a maneira como a linguagem organiza as 

relações dos sujeitos da pesquisa como práticas sociais ativistas e transformadoras 

da sociedade como um todo. Desse modo, espera-se que as relações entre os 

sujeitos envolvidos em uma determinada atividade sejam de compreensão e de 

transformação dos seus modos de participação, possibilitando a ressignificação dos 

sentidos. 
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Nesse quadro, é importante lembrar que para haver a ressignificação de 

sentidos é necessário que, na interação, haja a construção de um contexto 

colaborativo no qual surjam as contradições.  

Engeström (2011, p. 609) aponta que “contradições são tensões estruturais 

historicamente acumuladas dentro e entre sistemas de atividade. (...) manisfestam-

se nas perturbações e nas soluções inovadoras”. Assim entende-se que as 

contradições aparecem nos discursos dos sujeitos e fazem com que surja 

transformação no modo como eles agem para construir relações colaborativas com 

o outro. 

Nessa perspectiva, colaboração está relacionada à contradição, uma vez que, 

conforme Magalhães (2011), colaboração envolve, além de uma intencionalidade em 

agir e falar para ouvir o outro e ser ouvido, ações intencionais para assinalar 

contradições nas colocações feitas, quanto a sentidos e significados historicamente 

produzidos, nos e entre os sistemas de atividade. Pode-se dizer, assim, que 

colaborar é um processo de construção com outros, em que os sujeitos trabalham 

juntos na compreensão e transformação de si mesmos, de outros e do mundo.  

Paralelamente, Mateus (2011, p. 196) se diz convencida “de que as 

transformações não dependem do desejo de um ou de alguns somente e de que 

trabalhos colaborativos precisam envolver mais agentes, ampliar suas discussões 

para outros membros da comunidade”. Compreende-se que além dos envolvidos no 

contexto mais próximo, a pesquisa crítica de colaboração se expande para a 

comunidade envolvida,  em consonância com Engeström (1999a), que considera, no 

sistema de uma atividade, os sujeitos, os instrumentos, o objeto, as regras, a divisão 

de trabalho e a comunidade.  

Pensar a pesquisa de maneira colaborativa é pensá-la como um processo de 

intervenção formativa, como diz Magalhães (2012, p. 18): 

uma atividade que desde o início está organizada para que pesquisadores e 
praticantes do local de trabalho discutam sentidos contraditórios atribuídos 
ao objeto da atividade, por meio de ações recíprocas, intencionalmente 
pensadas, e dialética e dialogicamente organizadas, para ouvir e considerar 
as ações e discursos de outros e, com base nelas, repensar as próprias e 
os modos de agir para construir um contexto coletivo de negociação de 
novos sentidos. 

Como aponta Engeström (1999a), fazer pesquisa intervencionista é organizá-la 

como uma atividade em que a produção do objeto coletivo está em contínua expansão, 
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por meio da compreensão e da transformação das contradições evidenciadas pelos 

diferentes sentidos que os sujeitos dessa pesquisa conferem ao objeto em construção. 

Quando, nos encontros do voluntariado, a professora-pesquisadora articula as 

discussões entre os participantes, surgem contradições entre os sujeitos e novas 

mudanças podem ser acarretadas para expandir o objeto coletivo, podendo se 

transformar em um objeto compartilhado. Esta ação significa que o contexto está 

sendo pesquisado de maneira intervencionista.  

Ainda em Mateus (2011), pesquisar colaborativamente implica ter disposição 

para ouvir o outro; reconhecer, verdadeiramente, suas histórias como legítimas; e 

aprender a lidar com o que é “não-eu” – consequentemente, diferente em muitas 

coisas daquilo que sou. Nesse sentido, pode-se dizer que há vozes interagindo 

nesse contexto e que elas são vozes constituídas sócio-histórico-culturalmente de 

acordo com Bakhtin/Voloshinov (1929/2010), que trata as relações historicamente 

estabelecidas por meio da palavra. Reconhecer essas vozes pressupõe, para 

Engeström (1999a , p. 35), vê-las em seu contexto histórico, “como camadas em um 

conjunto de competências complementares dentro de um sistema de atividade”.   

Levando em conta uma pesquisa que envolve as relações coletivas entre 

professora-pesquisadora e alunos de espaços de culturas diferentes, a PCCol ocupa 

seu espaço como escolha para entender criticamente como se constrói a interação 

multicultural do contexto estudado. Precisa-se perceber, então, quais são as 

necessidades da comunidade, a historicidade de cada um, já que cada ser humano 

está inserido em um contexto diferente e traz suas experiências vividas para formar 

um sentido novo, que só poderá ser compreendido na medida em que se considerar 

o sujeito histórico-social. 

Nesta pesquisa, a professora-pesquisadora, inserida na LA, empenha-se na 

resolução de problemas de um mundo real e multicultural e procura agir 

colaborativamente com os alunos participantes de um projeto de voluntariado 

educativo, buscando possibilidades de geração de contradições para que novos 

significados sejam criados e, assim, ocorra reflexão sobre seus posicionamentos.   

Embora esta pesquisa esteja focada na construção da multiculturalidade no 

espaço do voluntariado educativo, numa perspectiva sócio-histórico-cultural, há uma 

grande preocupação no que tange a minha própria prática colaborativa e o modo 

como isso se consolida em minha dissertação. Como integrante do Grupo de 
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Pesquisa LACE, desde que ingressei no curso de mestrado em Linguística Aplicada 

e Estudos da Linguagem, me dei conta de que a coletividade é uma marca deste 

grupo, pois inúmeros foram os momentos de colaboração e discussão junto aos 

alunos de pós-graduação do programa. Todos os alunos têm seus projetos 

avaliados semestralmente por colegas e pela própria orientadora, Profª. Drª. 

Fernanda Coelho Liberali. Além disso, participei, juntamente com o grupo, de 

congressos e eventos, nos quais pudemos mostrar trabalhos colaborativos e 

coletivos. 

  Cada uma dessas ações permite que todos reflitam sobre o processo de 

suas pesquisas e possam expandir seus pensamentos, ressignificando e avançando 

em seus estudos.  Dessa maneira, a pesquisa não somente provocou mudanças em 

mim, mas teve um compromisso com a transformação do contexto pesquisado.  

2.2 Objetivo da Pesquisa  

Esta pesquisa tem como objetivo investigar de que modo as ações dos 

participantes do voluntariado educativo de uma escola da rede privada da cidade de 

São Paulo desenvolvem a multiculturalidade em atividades realizadas em um Centro 

da Criança e do Adolescente, juntamente com alunos da rede pública de ensino. 

Além disso, pretende discutir criticamente a forma como essa multiculturalidade é 

expandida.  

Como exposto acima, para que esse objetivo seja alcançado, a metodologia 

de pesquisa a ser utilizada será a PCCol, a qual evidencia as relações entre os 

sujeitos e a constituição de comunidade de prática. Focaliza, ainda, os modos como 

a linguagem organiza essas relações como práticas sociais ativistas e 

transformadoras da sociedade.   

Ao vivenciar as aulas de mestrado e os momentos de reflexão com os 

colegas do curso, entrei em contato com muitas pesquisas embasadas nessa 

metodologia e observei que eram pesquisas cujos focos estavam na produção de 

ações voluntárias para o empoderamento dos participantes (MAGALHÃES, 2012). 

Dessa forma, entendi que a pesquisa a ser desenvolvida como parte do 

trabalho de mestrado deveria investigar minhas ações durante o projeto, sendo 

estas entendidas como relações dialéticas pautadas em reflexões crítico-

colaborativas, para que houvesse contradições entre os participantes e, assim, se 
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possibilitasse a geração de uma integração multicultural, com base na 

transformação proporcionada pelas reflexões. 

Para atingir, portanto, o objetivo de investigar a construção da 

multiculturalidade no espaço do voluntariado educativo, os dados analisados foram 

as aulas/encontros gravados em áudio; cenas de aulas/encontros transcritos; 

entrevista de avaliação do projeto/gravada em áudio e transcrita.  

Saliento que os instrumentos citados acima apoiaram as reflexões e 

discussões ao longo deste trabalho como objeto de análise linguística para 

responder à pergunta de pesquisa: “Como os alunos de uma escola privada de São 

Paulo desenvolvem a expansão da multiculturalidade em uma atividade do voluntariado 

educativo?”  

Os resultados produzidos pela discussão crítico-colaborativa sobre as minhas 

ações durante o projeto e as relações que se estabeleceram nesse contexto serão 

analisados e discutidos no capítulo 3 desta dissertação. 

2.3 Contexto da Pesquisa  

Esta seção descreverá o contexto em que a pesquisa foi realizada, bem como 

apresentará a professora-pesquisadora, os alunos participantes e os processos de 

produção, seleção e análise dos dados. 

2.3.1 O Colégio13 

O colégio que permitiu que a pesquisadora realizasse seus estudos está 

situado na região Oeste da cidade de São Paulo e é uma escola privada que atende 

a classe social alta da cidade de São Paulo. O projeto do Colégio é inserido em um 

contexto educacional humanista com quatro pilares: o domínio crítico do 

conhecimento, a produção criativa e multicultural, a consciência política e a ação 

social. O Colégio foi fundado em 1952 poucos anos depois da chegada dos 

primeiros padres canadenses ao Brasil e tem 50 mil metros quadrados de 

infraestrutura educacional. Oferece cursos de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. No período noturno, dispõe de Educação de Jovens e 

Adultos e Cursos Técnicos, abrigando 3157 alunos e 262 professores, como se 

segue:  

                                                           
13

 As informações sobre o colégio neste subcapítulo foram retiradas de documentos oficiais da instituição. 
Portanto, as fontes não serão divulgadas para que o caráter sigiloso desta pesquisa seja mantido.   
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Quadro 4: Número de alunos no Colégio. 

Educação Infantil Cerca de 320 alunos 

Ensino Fundamental 1 Cerca de 960 alunos 

Ensino Fundamental 2 Cerca de 760 alunos 

Ensino Médio Cerca de 740 alunos 

Cursos Noturnos Cerca de 377 alunos 

                                    

 

A escola também oferece aos alunos uma grade de atividades 

extracurriculares, incluindo teatro, prática musical, treinamentos esportivos, 

voluntariado educativo, palestras e debates, entre outras.  

As famílias, de alto poder aquisitivo, atendidas pelo colégio são oriundas do 

entorno, mas também de outros bairros como Alphaville, Higienópolis e Morumbi. Os 

alunos do período diurno utilizam transporte particular ou transporte escolar 

devidamente regulamentado por órgãos oficiais e indicados pela escola. Os alunos 

dos cursos noturnos são trabalhadores da classe média baixa e se deslocam para o 

colégio com transporte público, em sua maioria, ou transporte particular. 

As famílias possuem visão crítica da realidade, além de serem participativas, 

questionadoras e colaboradoras, e também presentes na rotina escolar, assim como 

nas ações sociais que a Congregação dos padres fundadores propõe. 

Para o colégio, a educação é um ideal e um compromisso. O homem 

inteligente é um ser livre. Mas o homem só pode ser livre se for responsável e a vida 

escolar deve permitir aprender essa lição indispensável. Para que um ser humano 

possa se integrar a uma comunidade, é necessário cooperação, respeito e 

participação na construção de uma consciência da importância de cada indivíduo na 

sociedade. O compromisso com o ser humano, a responsabilidade ética, a 

consciência política e a ação social foram, desde a criação da escola, pilares da 

educação realizada pelos padres educadores. 

Fazendo parte das atividades do Colégio, o voluntariado educativo é um dos 

eixos do seu projeto social, que atua em uma comunidade carente na zona oeste de 

São Paulo. As ações incentivam a escolarização das crianças e dos adolescentes e 
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a profissionalização de jovens e adultos; fornecem uma rede básica de atenção à 

saúde; e buscam incentivar nos participantes o exercício constante da ética e da 

cidadania.  

2.3.2 O Projeto Social 

O Projeto Social é organizado pela Congregação dos padres e pelo 

departamento social do colégio. Na década de 1960, com a finalidade de estimular 

os alunos na prática de ações sociais voltadas às pessoas carentes, foi fundado um  

serviço de auxílio aos carentes14.  

 No início dos anos 1970, a comunidade carente de um bairro da zona oeste 

de São Paulo passou a ser atendida prioritariamente, pela Congregação e, desde 

1987, o SAC é o principal apoio na organização e administração dos projetos sociais 

realizados na comunidade mencionada. Hoje esses projetos são desenvolvidos em 

parceria com a Prefeitura do Município de São Paulo para formação e apoio no 

desenvolvimento integral, no contraturno escolar. Envolvem crianças e 

adolescentes, de 6 a 14 anos e 11 meses de idade e incluem dois centros de 

educação infantis (CEIs), dois centros da criança e do adolescente (CCAs), o centro 

cultural e profissionalizante (CCP) e o centro de inclusão educacional (CIE), para 

crianças com deficiência, somando cerca de 800 crianças e adolescentes atendidos 

diariamente.  

Um dos objetivos da Congregação é intervir com competência na comunidade, a 

partir de ações educativas e preventivas que estimulem as crianças e suas famílias a 

participarem do projeto, que inclui a escolarização das crianças no Ensino Fundamental 

e Ensino Médio e o seu protagonismo no exercício consciente da ética e da cidadania, 

com vistas à sensibilização para a questão social e o voluntariado pedagógico. 

Essa sensibilização é realizada por meio das diversas áreas de conhecimento e 

especificamente nos programas ligados ao voluntariado pedagógico, que organiza com 

os alunos, a partir do 6º ano do ensino fundamental, ações em organizações sociais, as 

quais são compartilhadas por professores e por uma orientadora educacional. 

 

                                                           
14

 Doravante denominado SAC. 
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Figura 5: Relações entre os sujeitos no projeto voluntariado de robótica 

O projeto voluntariado de robótica é um desses programas: ocorre em um dos 

Centros da Criança e do Adolescente (CCA) e oferece aos alunos da comunidade e 

da escola a oportunidade de aprender trocando suas vivências e bagagem cultural, 

proporcionando a ambos os grupos um aprendizado multicultural.  

2.3.2.1 O CCA 

Os CCAs atendem, no contraturno escolar, crianças e adolescentes que 

buscam um espaço para praticarem esportes e vivenciarem atividades educacionais 

e de lazer, além de uma programação voltada para sua formação e socialização. 

Os dois centros atendem 250 crianças, com uma equipe de 19 funcionários e 

16 voluntários. Algumas das atividades oferecidas nas unidades são: 

complementação escolar, oficinas de artesanato, esportes, capoeira, música, dança, 

robótica e atividades de lazer. 

Desde o seu início, os CCAs já atenderam mais de 5 mil crianças, oferecendo 

apoio educacional a essas crianças e adolescentes. O CCA em que acontecem as 

aulas de robótica, objeto desta pesquisa, tem como espaço físico a construção de 

um prédio de três andares.  

No térreo, a instituição conta com um refeitório de aproximadamente 15 

metros por 9 metros, com mesas longas e bancos à frente das mesas para 

refeições; uma sala em frente para administração; uma cozinha industrial de 
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aproximadamente 5 metros por 5 metros; e, nos fundos, uma sala retangular de 15 

metros por 7 metros, com janelas de vidro em duas paredes, uma janela na parede 

de 7 metros e outra na parede de 15 metros. A porta de entrada da sala se localiza 

na parede de 15 metros em que há janela; e na parede de 7 metros, sem janelas, 

veem-se duas portas indicando a localização de dois banheiros. Os encontros do 

voluntariado educativo acontecem nessa sala.  

Faz parte do mobiliário uma mesa retangular de 5 m por 1,5 m e bancos de 

madeira ao redor da mesa, uma estante de madeira com quase 2 metros na parede 

de 15 metros oposta à porta, encostada na janela da parede de 7 metros. Nessa 

estante há quatro kits de peças da LEGO e muitos objetos de arte, pois acontecem 

na mesma sala (em datas diferentes) algumas oficinas culturais. Empilhadas ao lado 

da estante ficam algumas cadeiras plásticas e, no lado oposto à estante, localiza-se 

uma lousa branca de 1,5 m por 1,5 m, apoiada em pernas de ferro. 

No segundo andar, há algumas salas para apoio pedagógico com lousas, 

mesas e cadeiras escolares, banheiros e as salas da diretora e da vice-diretora do 

CCA, além de outra sala para acompanhamento fonoaudiológico, oferecido por 

algumas voluntárias.  

No terceiro andar a construção é finalizada com uma quadra de 

aproximadamente 15 m por 9 m, para a prática de esportes.  

2.4 Os participantes  

 São participantes desta pesquisa dez alunos da rede pública com idade entre 

8 e 14 anos, cinco alunos da rede privada, de 12 e 13 anos, o instrutor de robótica 

no CCA, LI, contratado pela Congregação, com formação em Matemática e eu, a 

professora-pesquisadora, formada em Comunicação Social e Pedagogia. 

2.4.1 A professora-pesquisadora 

Minha trajetória como educadora começou em 2003, como funcionária de um 

colégio privado. Entrei como auxiliar de coordenação e tinha obrigações mais 

burocráticas e pouco voltadas aos alunos. No período de 2004 a junho de 2008, fui 

responsável pela organização e elaboração de apresentações gráficas para 

reuniões, prestando assessoria aos mantenedores do Colégio e à direção 

pedagógica, sempre buscando qualidade e agilidade no trabalho realizado. Além 
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disso, participei de reuniões de planejamentos de gestão, produzi relatórios 

pedagógicos e de programa de acompanhamento de qualidade, elaborando 

planilhas analíticas e orientação aos estagiários quanto à política dos estágios 

supervisionados.  

No segundo semestre de 2008, a pedido da direção, estive à frente do 

departamento de atendimento às famílias para organizar a rotina e reforçar o 

atendimento qualitativo aos pais de alunos com intenção de ingressar na Instituição. 

Nesse período, tive como tarefa explicar a filosofia sociointeracionista do Colégio e 

seus pilares aos pais visitantes, bem como informá-los das rotinas e especificações 

vivenciadas. Concomitantemente, concluía, em julho de 2009, o curso de Pedagogia 

com licenciatura plena, pois descobri que o meu caminho era dentro da escola e 

minha formação precisava ser revista, já que tenho como formação inicial o curso de 

bacharelado em Comunicação Social.  

Ao final de 2009, fui convidada a fazer parte da equipe de coordenação do 

ensino médio como assistente de coordenação/orientadora educacional, tendo como 

funções as seguintes ações: montagem e elaboração de turmas, remanejando os 

alunos, se necessário, e analisando as solicitações de mudanças de turma; 

recepção dos alunos, no início do ano, informando os programas oferecidos e a 

rotina do Ensino Médio; acompanhamento do processo de adaptação com alunos 

novos, além da produção de planilhas com dados dos estudantes que apresentavam 

dificuldades durante o ano e daqueles que participavam dos programas oferecidos, 

analisando as informações para orientar o aluno e as famílias, quando necessário. 

Fizeram parte de minhas funções, ainda, entrevistar os alunos sobre o desempenho 

escolar; montar horários de recuperações, dos programas de incentivo aos estudos 

e das avaliações acumulativas; fazer orientação de estudos aos alunos que não 

conseguiam acompanhar o ritmo das aulas; controlar os planos de adaptações aos 

alunos que faziam intercâmbio; atender os pais e alunos durante reunião de pais, 

caso houvesse necessidade; acompanhar os registros de sala de aula; e identificar 

alunos com necessidade de orientação educacional. 

Além disso, tinha o cargo de coordenadora do projeto voluntariado educativo 

desse mesmo colégio. Nesse caso, minha função era conscientizar os alunos para o 

fato de que ser voluntário é compartilhar algo que possuímos, como tempo, amor, 
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sabedoria, conhecimento, bem como sensibilizá-los para uma atitude de 

responsabilidade social e sentimento de realização pessoal. 

Como orientadora pedagógica, participei de alguns cursos para 

especialização, entre eles, o curso de formação continuada sobre tutoria e o curso 

de extensão “O papel do coordenador pedagógico”, oferecido pela COGEAE, na 

Pontifícia Universidade Católica.  

Em 2012, recebi a proposta para fazer parte do quadro de docentes de outro 

colégio, também privado; porém, meu cargo seria o de professora assistente de 

alunos do 8º ano do ensino fundamental 2, concomitantemente com o cargo de 

coordenadora do projeto voluntariado dessa mesma série. 

Estando mais próxima dos alunos durante esses anos, passei a ver com 

maior clareza o quão colaborativos eles podem ser e quanto a multiculturalidade 

pode proporcionar espaço para a formação crítica. A partir dessa percepção, decidi 

me aprofundar no universo das questões que discutem o relacionamento crítico-

colaborativo entre professores e alunos e, em 2013, iniciei o mestrado no LAEL e me 

tornei integrante do Grupo LACE. 

2.4.2 Os alunos 

Os alunos participantes desta pesquisa estão divididos em estudantes focais, 

cinco meninos da escola privada entre 12 e 13 anos, do 8º ano do ensino 

fundamental 2, de três salas diferentes, que se inscreveram no projeto voluntariado 

de robótica no início do ano de 2013, e os estudantes não focais, dez alunos da 

escola pública que tinham entre 8 e 14 anos e que também se inscreveram, no CCA, 

para participar das aulas de robótica. No decorrer da pesquisa, alguns alunos foram 

desistindo do curso, por motivos não investigados, restando, ao final do primeiro 

semestre, 11 alunos, quatro da escola da rede privada e sete da escola pública.  

Essas aulas acontecem no contraturno das atividades regulares das duas 

escolas. Para os alunos da rede pública, o curso tem como foco a recreação (uma 

vez que, além da robótica, o CCA oferece futebol, apoio pedagógico com 

fonoaudiólogas e psicopedagogas e algumas oficinas). Para os alunos da rede 

privada, essas aulas fazem parte de um projeto de voluntariado educativo da escola 

que frequentam e têm como mote a integração com crianças de outra classe social.  
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A função dos alunos nesse curso é aprender a montar um robô e garras que 

se acoplam a esse mecanismo, de modo a puxar, arrastar, suspender e soltar 

objetos para a realização de missões de um tapete de atividades15 determinado pela 

LEGO.  

 

Figura 6: Exemplo de uma mesa de competição com o tapete desenhado, em cima 

  

Entre os alunos é possível observar, em determinados momentos, certo grau 

de agressividade: uns falam alto para outros se calarem e tacham os colegas de 

“burros”; porém há muita brincadeira entre eles, mesmo com esse tipo de 

tratamento. Quando demonstram algum tipo de agressividade, a PP procura 

conversar com o grupo levantando uma discussão sobre respeito mútuo. Por haver 

uma quantidade grande de alunos, eles se unem por afinidade e, também, por faixa 

etária. As crianças menores, que são minoria, muitas vezes se distraem com outros 

objetos que se encontram na sala, enquanto os adolescentes conversam sobre 

temas mais condizentes com sua idade. 

2.4.2.1 A adolescência 

 Por se tratar de uma pesquisa cujos participantes são, na maioria, 

adolescentes de 12 a 14 anos, é relevante ponderar sobre essa fase da vida. 

Segundo Vygotsky (1930-35/2009), esse período é caracterizado por relações 

                                                           
15

 O tapete de atividades é um tapete de 1,5m por 2,5m, com desenhos indicando locais onde o robô deve fazer 
paradas e empurrar, arrastar, levantar ou soltar objetos. 
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contraditórias e centralizadas, próprias de seus momentos, o que define a idade 

como crítica ou de transição. 

Como explica o autor, “é a idade da transgressão do equilíbrio do organismo 

infantil e do equilíbrio ainda não encontrado do organismo maduro” (VYGOTSKY, 

1930/2009, p. 48). Para esclarecer um pouco mais, Vygotsky (1931-33/2006, p. 128) 

declara a adolescência como “um período de ruptura e de extinção dos antigos 

interesses por um período de maturação de uma nova base biológica que permitirá, 

mais tarde, o desenvolvimento de novos interesses”16.  

Vygotsky (1931-33/2006) relata que a adolescência foi vista durante muito 

tempo apenas pela perspectiva evolucionista e biológica, como um processo 

constante marcado pelas etapas de maturação sexual. No entanto, após suas 

considerações, passou a ser estudada também pela visão sócio-cultural. 

O pensador russo associa a base social à base biológica, defendendo, dessa 

forma, que a situação social de desenvolvimento se transforma a cada idade e é 

diferente em cada contexto. Vygotsky (1931-33/2006) entende o processo de 

desenvolvimento psíquico como um processo guiado pelas mudanças de conduta e 

dos interesses da criança. Para ele, as crianças vivem guiadas pelas suas 

necessidades básicas e só existem pelo outro, pois precisam do outro para suprir 

suas necessidades. Já no adolescente essas necessidades se transformam em 

artificiais, porque não são mais elas que guiam sua existência e, sim, seus próprios 

interesses. 

A época de crise interna do desenvolvimento da criança corresponde ao 

amadurecimento sexual e, por isso, há um estímulo e aumento da impulsividade dos 

sentimentos. Ao analisar o negativismo dessa fase da vida, o autor russo menciona 

Bühler, que especifica características comuns dentro desse grupo que ali estão em 

intensidades diversas, a saber: “baixa produtividade da atividade, quebra de 

prestígio, perda de interesses, elevada irritabilidade, grande capacidade de 

excitação, extrema fadiga, rápidas e bruscas mudanças de humor, e uma 

inquietação generalizada” (VYGOTSKY, 1931-33/2006, p. 29), que o faz isolar-se do 

meio. 

 

 

                                                           
16

 Tradução minha. No original: “por ser un período de ruptura y extinción de los viejos intereses y por un período 
de maduración de una nueva base biológica que permite más tarde el desarrollo de nuevos intereses". 
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Para Vygotsky (1931-33/2006), é importante ter em mente que tais 

adversidades têm origem na evolução e na sociedade, já que o principal traço desse 

período é a transformação da atração, de natureza biológica, para os interesses 

humanos, de natureza social. 

Vygotsky (1930/2009) considera que nessa idade de transição abre-se um 

mundo inteiro de vivências internas e de anseios; a vida interior fica 

imensuravelmente mais complexa se comparada à idade anterior. As relações com o 

meio e com as pessoas se intensificam, tornando-se mais complexas; e as 

impressões do mundo externo são expostas a um tratamento mais profundo.  

É na adolescência que as possibilidades de atividade mental passam a se 

realizar de maneira mais autônoma na esfera subjetiva. Sensibilidade e emoção se 

entrelaçam na constituição do pensamento verbalizado. As palavras tornam-se, cada 

vez mais, um poderoso meio de reflexão e de regulação interna para si. Como 

ressalta Vygotsky (1930/2009, p. 71), “nada de grandioso é feito na vida sem um 

grande sentimento”.  

A impulsividade emocional elevada desse período leva o adolescente a 

considerar a palavra como viabilizadora dos modos de interação com os outros e 

como modos de operação mental individual e intersubjetivo, pois, para Vygotsky 

(1930/2009), a palavra transmite com mais facilidade o movimento, a dinâmica, a 

complexidade de algum evento. É por meio da linguagem que o sujeito planeja e 

orienta sua ações; por ela e com ela ele pode objetivar e construir a realidade. Esse 

novo sujeito começa a formar conceitos e surge, como relata Vygotsky (1930/2009), 

uma nova forma de imaginação em suas atividades. 

Caracterizar a adolescência é importante, uma vez que a presente pesquisa 

se deparou com algumas das idiossincrasias aqui mencionadas, que precisam ser 

compreendidas. Por outro lado, para abordar a escolarização do adolescente de elite 

é preciso se situar com relação à desigualdade social no Brasil, como será discutido 

a seguir.  
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2.4.2.2 A escolarização do adolescente de alta renda 

Segundo os dados do relatório do PNUD17, o Brasil ocupa a 11ª posição entre 

os países que apresentam os maiores índices de desigualdade social. Medeiros 

(2005) aponta que a desigualdade no Brasil não só é alta como também 

extremamente estável e estrutural. 

No Brasil, a desigualdade de renda assume uma hierarquia em relação aos 

espaços sociais, produzindo implicações de superioridade e inferioridade, refletindo-

se no ambiente social. 

Por constatar a diferença da escolarização pública com a privada, Libâneo 

(2012) discute os objetivos e funções da escola brasileira, relacionando o vínculo da 

política educacional com base nas políticas globais definidas pelos organismos 

internacionais para países pobres (PNUD, UNESCO, UNICEF, BIRD e BID)18 e 

responsabilizando-os pela frustração da escola pública. O autor menciona que, no 

âmbito das análises externas, são reiteradas demandas pela ampliação de recursos 

financeiros a todos os níveis e modalidades de ensino; e, na esfera das análises 

internas, presume-se uma crise do papel socializador da escola, uma vez que ela 

concorre com outros campos da socialização, como a mídia, o mercado cultural, o 

consumo e os grupos de referência.  

Diante desses problemas, Libâneo (2012) declara surgir propostas 

antagônicas sobre as funções da escola. Algumas pedem o retorno da escola 

tradicional e outras preferem que as escolas cumpram missões sociais e 

assistenciais. Isso indica o dualismo da escola brasileira em que, de um lado estaria 

uma escola centrada no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, dirigida 

aos filhos dos ricos, e, em outro, uma escola do acolhimento e integração sociais, 

voltada aos pobres e dedicada a missões sociais de assistência e apoio às crianças. 

Gonçalves Filho (2007) trata a desigualdade social como símbolo de uma 

condição política, pois evidencia a dominação de uns e o domínio de outros, 

gerando no indivíduo dominado um sentimento de humilhação. 

                                                           
17

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Relatório 2007/2008. 
18

 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNICEF – Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, principal fonte de 
financiamento multilateral da América Latina e BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento. 
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Reis (2000) pesquisou as percepções da elite sobre a pobreza e a 

desigualdade. A autora destaca valores, atitudes e visões de mundo cuja 

estabilidade no tempo considerou maior, excetuando informações relativas ao 

âmbito em que foi realizada esta pesquisa. O baixo nível educacional da população, 

a pobreza e a desigualdade foram respostas consideradas como itens de principais 

problemas nacionais. 

O fato de aparecer a educação como solução aos problemas sociais fez Reis 

(2000) analisar o pensamento da elite, que tentava encontrar formas de combater as 

desigualdades sem que fossem afetados os seus privilégios, uma vez que investir 

em educação não implicaria em redistribuição da riqueza produzida na sociedade e, 

dessa forma, não haveria custos diretos para a camada de alta renda.  

Scalon (2004), por sua vez, conclui, após traçar um panorama das atitudes e 

opiniões de brasileiros diante da desigualdade social, que um desejo de mudança 

acompanha a clara percepção de desigualdade existente no país; entretanto, 

associado a esse desejo, há um “desalento sobre o papel dos atores sociais neste 

processo” (SCALON, 2004, p. 32). 

De acordo com Almeida e Nogueira (2003), é por meio de estudos sobre a 

escolarização da camada social de alta renda da população que aprendemos como 

são formados os jovens adolescentes para quem estão reservadas as mais altas 

posições sociais, como esses adolescentes aprendem a administrar relações e 

como convertem diferenças sociais em diferenças de estilos de vida.  

De acordo com Nogueira e Nogueira (2009), o tema sobre escolarização das 

elites no Brasil surgiu fortemente influenciado pelo sociólogo francês Pierre Bordieu, 

que, na explicação das desigualdades escolares, aponta para a diminuição do peso 

do fator econômico, comparativamente ao cultural. Os autores explicam que, para o 

sociólogo, o capital cultural forma o elemento da bagagem familiar que teria o maior 

impacto na definição do destino escolar, facilitando a aprendizagem dos conteúdos e 

códigos que a escola veicula e legitima, assim como propiciando melhor 

desempenho nos processos formais e informais de avaliação realizados pela escola.  

Outro fator do capital cultural com impacto na formação escolar dos alunos, 

segundo Bordieu, é o capital de informações sobre “a compreensão que se tenha 

das hierarquias mais ou menos sutis que distinguem as ramificações escolares do 

ponto de vista de sua qualidade acadêmica, prestígio social e retorno financeiro” 
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(NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p. 53), ou seja, a estrutura e modos de 

funcionamento do sistema de ensino. 

Almeida (1999) destaca em suas pesquisas que, para os adolescentes da 

camada da população de renda alta, a escola representa um importante espaço de 

organização das experiências de autonomia em relação à família. O mais 

significativo na vida escolar desses jovens é o que acontece nos corredores da 

escola, nos encontros depois das aulas, nas viagens organizadas pelas instituições. 

Essas atividades propostas conduzem à interiorização dos princípios de organização 

desses espaços, bem como propiciam a construção de redes de influência e de 

amizade, e promovem a aprendizagem da gestão das relações interpessoais. 

Oliveira (2005) analisa, em sua dissertação de mestrado, a escolha das 

escolas pelas famílias pertencentes às elites econômicas e culturais e conclui que 

esse processo 

é favorecido pelo capital econômico característico das elites, associado e 
sobretudo, ao alto capital cultural e informacional que possuem e parece 
funcionar, de certa forma, como uma espécie de consumação da distinção 
escolar e da posição social a ser ocupada por seus filhos (OLIVEIRA, 2005, 
p. 121). 

A autora relata que essa escolha é determinada pela imagem construída 

pelos próprios alunos, dos resultados obtidos em seus processos de escolarização. 

Entender, portanto, a escolarização desse adolescente facilita a compreensão da 

multiculturalidade desenvolvida na atividade do projeto do voluntariado educativo. 

2.4.3 O instrutor 

LI é bacharel em Matemática e foi aluno e funcionário do colégio privado que 

administra o CCA onde esta pesquisa foi realizada. Tinha o cargo de auxiliar de 

informática durante o período de 2003 a 2008 e assumiu a função de instrutor de 

robótica nos CCAs em outubro de 2011.  

O objetivo final do curso, para LI, é a participação da Instituição CCA no 

encontro Bloco a Bloco19. A instituição conta com quatro equipes de estudantes, 

sendo que uma delas é composta com alunos do colégio privado e alunos do CCA.  

Esse encontro funciona da seguinte maneira. Uma vez ao ano são 

selecionadas organizações não governamentais (ONGs) cujo perfil, valores e 

                                                           
19

 O Programa Bloco a Bloco: o Brasil que queremos surgiu em 2008 e foi a primeira iniciativa social 
da ZOOM, uma empresa brasileira que representa com exclusividade a LEGO® Education no país.  
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público-alvo sejam compatíveis com a missão20 do Bloco a Bloco. Depois de 

selecionadas, essas ONGs recebem a doação de materiais da LEGO, fascículos 

com sugestões de atividades e o software para trabalho com animação/cinema. Ao 

longo do ano são oferecidos três módulos de capacitação para os educadores 

vinculados ao programa: básico, intermediário e avançado. As instituições devem 

realizar, de acordo com o tema anual disponibilizado pelo Instituto Aprender 

Fazendo (organização sem fins lucrativos fundada pela ZOOM), atividades de 

robótica, animação (cinema) e a construção de maquetes/montagens, utilizando as 

ferramentas LEGO e materiais reciclados. No final de cada ano é realizado “O 

Encontro Bloco a Bloco”, em que as instituições apresentam suas maquetes e 

participam de atividades, como o torneio de robótica e o festival de animação, 

compartilhando os resultados do ano. O papel desempenhado por LI é preparar os 

alunos para esse evento. 

2.5 Procedimentos de produção e seleção de dados  

O processo de produção de dados ocorreu no primeiro semestre de 2013, 

entre os meses de abril e junho, e contou com a participação da professora-

pesquisadora, dos 15 alunos apresentados e do instrutor. Foram gravadas 10 aulas 

de uma hora e vinte minutos, aproximadamente, que aconteceram às segundas-

feiras e uma entrevista com os meninos da escola privada, após o término do 

semestre letivo. Essa mesma entrevista não foi realizada com os alunos do CCA por 

dificuldade de deslocamento tanto de PP quanto dos alunos, uma vez que o 

semestre letivo havia findado e entraríamos no período de férias escolares.  

Por se tratar de um material extenso, as transcrições das aulas foram feitas 

parcialmente, com exceção de três aulas e da entrevista, que tiveram sua 

transcrição na íntegra. O quadro abaixo ajuda a ilustrar o resumo das 

aulas/gravações.  

 

 

 

 

                                                           
20

 O programa tem como principal missão promover ações que contribuam para que crianças e 
adolescentes (entre 10 e 17 anos) se tornem cidadãos críticos e criativos, desenvolvendo habilidades 
para a vida de forma lúdica e inovadora. 
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Quadro 5: Número das aulas e tempo de gravação. 

Nº da aula/ 
entrevista 

Tempo de gravação 

1 1h23 

2 1h22 

3 1h32 

4 1h34 

5 1h01 

6 1h15 

7 1h16 

8 1h22 

9 1h19 

10 1h27 

11-entrevista 0h21 

 Tempo total: 14h02 ou 842 
minutos 

 

            

Pela grande quantidade de material produzido, recortes se fizeram 

necessários para viabilizar a análise. Além da entrevista, foram selecionadas, 

integralmente, duas aulas das dez produzidas – aulas 8 e 9, de 27 de maio e 3 de 

junho, respectivamente – por se tratar de encontros nos quais ocorreram momentos 

de reflexão crítica, com os participantes discutindo sentidos e significados e 

compartilhando-os, bem como fazendo depoimentos de um evento que foi mais 

relevante para eles. Esse teor é altamente pertinente para identificar o 

desenvolvimento da multiculturalidade pesquisada neste estudo. A escolha ocorreu 

dessa maneira devido a critérios de análise estabelecidos pela PP, juntamente com 

a orientadora desta dissertação. O critério básico da seleção foi a relevância para 

responder a pergunta de pesquisa: 

Como os alunos de uma escola da rede privada de São Paulo desenvolvem a 

expansão da multiculturalidade em atividades do voluntariado educativo?  

Para tanto, destaquei excertos em que os participantes revelavam sentidos 

sobre assuntos tratados nos encontros (valores, por exemplo), sobre como realizar 
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uma pesquisa levando em conta o significado que cada um traz consigo sobre o 

tema. A escolha da entrevista foi motivada pela possibilidade de se observar como a 

multiculturalidade foi expandida e por proporcionar momentos dramáticos aos alunos 

para que o compartilhamento de significados ocorresse. 

Para esclarecimento, apresento a sequência das aulas no quadro abaixo e 

evidencio, em negrito, os encontros escolhidos para este estudo.  

 

Quadro 6: Organização da produção de dados. 

Nº da aula/ 

entrevista 

Data da aula Tema 

1 1/4/13 
Criar um cenário de casinhas com peças 

de LEGO. 

2 8/4/13 
Montar um robô para cumprir as 

atividades do tapete. 

3 15/4/13 Remontar o robô da aula anterior. 

4 22/4/13 
Programar o robô, construir garras e 

estudar o tapete de atividades. 

5 29/4/13 
Desenhar quadros para montar um stop 
motion. 

6 6/5/13 Criar personagens para montar o stop 
motion.  

7 13/5/13 
Iniciar as tomadas de fotos para a 

construção do stop motion. 

8 27/5/13 
Brincar de um jogo de tabuleiros sobre 

valores. 

9 3/6/13 Fazer uma pesquisa. 

10 24/6/13 

Criar história sobre tema escolhido em 

aulas anteriores, confeccionar o cenário 

desta história e montar um robô com duas 

garras. 

Entrevista 27/6/13 
Evidenciar o evento mais relevante para 

cada um durante o projeto. 
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 É necessário destacar que os participantes e/ou responsáveis por eles 

autorizaram que suas falas fossem utilizadas nesta pesquisa; porém, para preservar 

suas identidades, utilizei apenas as primeiras letras dos nomes e sobrenomes nos 

turnos de análise. 

 

2.6 Procedimentos e categorias de análise e de interpretação dos dados 

 Nesta seção, busco esclarecer os procedimentos de análise e de 

interpretação dos dados. Conforme exposto anteriormente, por estar inserida na 

Linguística Aplicada, a presente pesquisa se configura na área da linguagem e, para 

a análise, foram consideradas as categorias enunciativa, discursiva e linguística. A 

análise de dados que será apresentada tem o objetivo de investigar de que forma a 

multiculturalidade ocorreu nas ações dos alunos.  

2.6.1 Categorias enunciativas 

Como pontua Liberali (2013), os aspectos enunciativos de análise estão 

focalizados no contexto do evento realizado, na dialética entre o local, o momento, 

os participantes, os objetivos e os conteúdos abordados e, também, seus modos de 

produção e realização. Portanto, para analisar as interações ocorridas nos 

encontros, os dados foram organizados e categorizados a partir dos objetivos da 

interação e dos papéis dos interlocutores (enunciadores) por meio dos conteúdos 

temáticos que foram trabalhados nas aulas. 

O propósito de trabalhar com esses planos de análise é reconhecer a 

perspectiva multicultural na forma de agir dos sujeitos ao assumirem seu(s) papel(éis) 

na atividade e os objetivos que se tem com a interação, além de perceber se a 

tensividade retórica gerada por meio dos temas é pertinente às questões desta 

dissertação. 

Quadro 7: Categorias enunciativas de análise. 

 Categorias de análise enunciativas 

Papel dos Interlocutores (Enunciadores) 

Objetivos da Interação – Fim 

Objeto / Conteúdo temático 
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Analisar o conteúdo temático, segundo Bronckart (1997/1999), é visualizar as 

ações e suas interpretações, como um conjunto de informações apresentadas e 

traduzidas no texto, seja ele oral ou escrito, pelas unidades declarativas da língua 

utilizada. Assim, a partir da sequência dos temas elencados no quadro 6 demonstro, 

como exemplo, uma tabela com um recorte da aula 3 “Remontar o robô da aula 

anterior”. Esta escolha foi pautada pela pertinência dos temas ao objetivo geral 

desta pesquisa. A partir dessa escolha, a descrição detalhada do conteúdo temático 

foi confeccionada, com o objetivo de aprofundar a análise linguística e direcioná-la 

para os aspectos discursivos do momento da enunciação, que serão apresentados 

abaixo. 

Quadro 8: Descrição do conteúdo temático do tema 3 “Remontar o robô da aula anterior”. 

Tema da aula 3 

Remontar o robô da aula anterior 

  Conteúdo temático Turnos 

Instrutor (LI) introduz o 
tema com proposição 

de questão 
problemática 

(1) PP: boa tarde... 

(2) LI: pessoal:::: é o seguinte [ 

(4) LI: eu apresento a essa turma o robô de vocês. [ 

(5) GS.: oh... melhor do que todos... 

(6) PP: o que aconteceu com o coitadinho?  

(7) A1: jogaram um míssil ...explodiu... 

(8) LI: deixa eu perguntar uma coisa...[ 

(9) A1: o quê? 

(10) LI: vocês vão ter duas aulas para testar o robô...essa 
e a próxima... tá? por enquanto essa é a única equipe 
que não tem robô... ok? eu aconselho fortemente que 
vocês façam uma divisão... agora... então deixem duas 
pessoas só montando o robô... quatro pessoas montando 
o robô... [  

Aluno oferece ajuda 
para solucionar o 

problema 

(11) V: eu ajudo... 

(12) V (se dirigindo a F e a GD.): nós três? 
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Instrutor (LI) propõe que 
os outros construam as 
garras para colocar no 

robô 

(13) LI: todo o resto... por favor escolham as missões do 
tapete e comecem a montar as garras... tá? pra gente 
ganhar tempo... a gente tem que ganhar tempo... 

LI levanta novamente a 
questão sobre a 

quantidade de alunos 
que devem cuidar do 

robô 

(21) LI: vêm quatro pessoas aqui AGORA pra montar o 
robô... - - a A é uma delas...  

(23) LI: eu quero dois e dois... porque é o seguinte... se 
tiver duas pessoas do colégio... ...( )(explica que se não 
tiver pessoas do CCA eles não saberão fazer sozinhos)  

Alunos apresentam 
seus pontos de vista 

sobre o problema e os 
compartilham. 

(24) V: o problema é com motor... o motor ele é alto... 
então pra ele ficar assim... ainda vai ter... vai ficar mais 
ou menos assim... com baixa roda....ele pode cair.... essa 
é a melhor opção... 

(25) LI: ele não tem a força pra fazer giro...eu acho que... 
maior do que dessa peça amarela não tem ( ) peso muito 
grande não...  

(26) LI: teve uma turma que conseguiu fazer com 
esteira... acho besteira... é ter que adaptar... o pior é o 
motor...tem um jeito certo de usar a esteira... 

(27) V: o problema olha... a gente tem um lugar onde a 
gente pode pôr pilhas e conectar tudo... pode não se ter... 
a gente tenta com esteira ou...?  

(28) A: com esteira...  

(29) GD.: com esteira... é melhor pôr roda... mas... 

(30) V: esteira? hum é porque se não a gente vai ter que 
adaptar... porque a gente pode começar fazendo com a 
esteira ou fazendo com roda... ou a gente começa 
fazendo com roda... ou a gente começa fazendo com 
roda e vê se a gente pode pôr esteira(...) 

Aluno desarticula a 
discussão levantando 

outro problema. 

(31) F: - - eles descobriram... eles descobriram o seguinte 
ó/... os caras desmontaram porque quando eles foram 
testar nosso robô... eles desmontaram porque não tava/ 
virando... não tava/ virando aí eles desmontaram o robô 
inteirinho... né? aí acabou a aula e não deram como 
montar... é... por isso nosso robô acabou assim. - -  

Alunos retomam seus 
pontos de vista. 

(32) V: -- tá/... Beleza... eu acho que... tá/ -- então 
continuando... eu acho melhor a gente botar é rodas... 
porque o problema da roda pode não ser tão... não é tão 
grande assim... a gente não tem que adaptar com esteira.  

(33) A: então põe roda fina... 

(34) V: não... tem que ser menor... ou pode ser mais 
fina... 
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2.6.2 Categorias discursivas 

Os aspectos discursivos escolhidos para análise desta pesquisa foram 

norteados por Liberali (2013) e são constituídos por mecanismos de plano 

organizacional, organização temática e articulação, pois esta forma de organizar 

discursivamente a interação cria multiplicidade de participação. No quadro abaixo 

especifico os três aspectos trabalhados, exemplificando com excertos de duas das 

aulas analisadas.   

Quadro 9: Categorias Discursivas, com base em Liberali (2013). 

Características Discursivas 

Aspectos Sequências 

Exemplos do tema da aula 3            

“Remontar o robô da aula 

anterior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 

Organizacional        

 

 

 

Abertura – Os interactantes 

entram em contato observando 

regras sócio-comunicativas que 

variam, em função da cultura em 

que os agentes enunciadores se 

inserem. 

A abertura é uma retomada da 
construção de um instrumento que já 
havia sido feito em aula anterior. O 
professor intervém para decidir 
quem serão os alunos responsáveis 
por este trabalho.   
(2) LI: pessoal:::: é o seguinte [ 
(4) LI: eu apresento a essa turma o 
robô de vocês. [ 
(10) LI: vocês vão ter duas aulas 
para testar o robô...essa e a 
próxima... tá? por enquanto essa é a 
única equipe que não tem robô... ok? 
eu aconselho fortemente que vocês 
façam uma divisão... agora... então 
deixem duas pessoas só montando 
o robô... quatro pessoas montando o 
robô... [ 
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Ocupa-se da 

compreensão 

das formas como 

o enunciado se 

inicia 

 
 
 
 
Desenvolvimento – O conteúdo 
temático da interação é 
coconstruído 

Há o desenvolvimento com dúvidas 
surgidas do aluno V para a 
remontagem do robô, porém elas 
não são expandidas nem pelo 
professor, nem pela professora 
pesquisadora. Apenas uma vez, A 
tenta contradizer V ao sugerir a 
colocação de um tipo de peça.  
(24) V: o problema é com motor... o 
motor ele é alto... então pra ele ficar 
assim... ainda vai ter... vai ficar mais 
ou menos assim... com baixa 
roda....ele pode cair.... essa é a 
melhor opção... 
(25) LI: ele não tem a força pra fazer 
giro...eu acho que... maior do que 
dessa peça amarela não tem ( ) 
peso muito grande não...  
(26) LI: teve uma turma que 
conseguiu fazer com esteira... acho 
besteira... é ter que adaptar... o pior 
é o motor...tem um jeito certo de 
usar a esteira... 
(27) V: o problema olha... a gente 
tem um lugar onde a gente pode pôr 
pilhas e conectar tudo... pode não se 
ter... a gente tenta com esteira ou...?  
(28) A: com esteira...  
(29) GD.: com esteira... é melhor pôr 
roda... mas... 

 
 
 
 
 
 
Encerramento – Ocorre o fim 
da interação 

O fechamento se dá com a 
conclusão de V em colocar uma 
peça que ele acreditou ser a ideal ou 
mesmo a peça que A sugeriu.  
(32) V: -- tá/... Beleza... eu acho 
que... tá/ -- então continuando... eu 
acho melhor a gente botar é rodas... 
porque o problema da roda pode não 
ser tão... não é tão grande assim... a 
gente não tem que adaptar com 
esteira.  
(33) A: então põe roda fina... 

(34) V: não... tem que ser menor... 
ou pode ser mais fina... 
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Organização 
Temática  

Baseada em 
Pontecorvo 
(2005), a 

organização 
temática constata 

se há ou não 
desenvolvimento 

do tema em 
discussão e, se 
em novos turnos 
oferecidos, há 
pertinência ou 

não                              

 
 
Desenvolvimento – Dimensão 
relacionada ao avanço e 
progresso coletivos, da análise, 
bem como a interpretação e a 
definição do objeto de discurso, 
mediante a introdução de novos 
elementos e de novas 
perspectivas. 

(24) V: o problema é com motor... o 
motor ele é alto... então pra ele ficar 
assim... ainda vai ter... vai ficar mais 
ou menos assim... com baixa 
roda....ele pode cair.... essa é a 
melhor opção... 
(25) LI: ele não tem a força pra fazer 
giro...eu acho que... maior do que 
dessa peça amarela não tem ( ) 
peso muito grande não...  
(26) LI: teve uma turma que 
conseguiu fazer com esteira... acho 
besteira... é ter que adaptar... o pior 
é o motor...tem um jeito certo de 
usar a esteira... 

Não-desenvolvimento – 
Refere-se a uma situação de 
inércia na elaboração temática, 
a uma organização em que há o 
bloqueio ou interrupção das 
ideias de um enunciador ou do 
grupo. 

(27) V: o problema olha... a gente 
tem um lugar onde a gente pode pôr 
pilhas e conectar tudo... pode não se 
ter... a gente tenta com esteira ou...?  
(28) A: com esteira...  
(29) GD.: com esteira... é melhor pôr 
roda... mas... 

 
 
Pertinência – Base para a 
percepção se o tema proposto 
foi seguido ou desviado, 
comprometendo (ou não) a 
progressão do discurso. 

V retoma o tema após F manifestar 
sua atenção a outro objeto. 
(32) V: -- tá/... Beleza... eu acho 
que... tá/ -- então continuando... eu 
acho melhor a gente botar é rodas... 
porque o problema da roda pode não 
ser tão... não é tão grande assim... a 
gente não tem que adaptar com 
esteira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não-pertinência – Manifesta-se 
quando não há progressão do 
tema; quando há desvios do 
objeto principal.  

(30) V: esteira? hum é porque se 
não, a gente vai ter que adaptar... 
porque a gente pode começar 
fazendo com a esteira ou fazendo 
com roda... ou a gente começa 
fazendo com roda... ou a gente 
começa fazendo com roda e vê se a 
gente pode pôr esteira(...)  
(31) F: - - eles descobriram... eles 
descobriram o seguinte ó/... os caras 
desmontaram porque quando eles 
foram testar nosso robô... eles 
desmontaram porque não tava/ 
virando... não tava/ virando aí eles 
desmontaram o robô inteirinho... né? 
aí acabou a aula e não deram como 
montar... é... por isso nosso robô 
acabou assim. - - 
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Articulação       

Formas como 

ideias, posições 

e pontos de vista 

são 

apresentados, 

contrastados, 

sustentados e 

acordados. 

Esses 

mecanismos 

podem ser 

perguntas ou não 

Mecanismos de articulação utilizados para fazer perguntas                  
Exemplos retirados da aula 8                                                                      

“Brincar de um jogo de tabuleiros sobre valores”                                

Questão Controversa (QC) –  
Tipo de colocação que cria 
possibilidades de respostas com 
perspectivas diversas e permite 
aos interlocutores assumirem 
um ponto de vista.  

 
(111) PP: e vocês? por que vocês 
acharam que... xi:::... T... por que 
você achou que o amor é que faz 
com que não exista o abandono? 

Pedido de esclarecimento 
(ESCL) -  
Perguntas para maiores 
detalhes sobre o argumento ou 
ponto de vista dito por um dos 
enunciadores. 

 
(212) PP: o que mais é humilhar? o 
que mais a gente pode fazer que 
humilha uma pessoa? 

Questão para entrelaçamento 
das falas (QE) – Perguntas que 
contribuem para que os 
participantes questionem e 
criem relações com as falas de 
outros sujeitos do evento. 

 

(497) PP: tá... e a outra dupla o que 
que acha disso? (sobre respeitar os 
idosos) 

Pedido de 
concordância/discordância 
(PC/D) - Pergunta que permite 
que os interlocutores assumam 
um ponto de vista, concordando 
com ou discordando de alguma 
opinião dada anteriormente. 

 
 
(489) PP: por que que você 
concorda com bondade para tirar a 
pedra de cima do idoso? 

Outros mecanismos de articulação 

Espelhamento (Esp) – 
Recolocação do que foi 
apresentado por outro 
interlocutor de maneira 
parafraseada ou reproduzida. 

(490) T: porque tem que ser bom 
com os idosos... 

(491) PP: tem que ser bom com os 
idosos... o que que é ser bom com 
os idosos? 

Concordância/Discordância 
(CONC/DISC) -  
Aceitação ou não de ideia 
apresentada com ou sem 
acréscimo de novas 
possibilidades de interpretação 
do tema. 

 

(502) H: a gente concorda... 
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Apresentação de ponto de 
vista (PV) - Posição do 
interlocutor que demanda 
sustentação ou requer refutação 
por parte dos demais 
interlocutores. 

(424) M: se você respeita uma 
população você não abusará dessa 
população...se você respeitar as 
pessoas... você não vai 
simplesmente chegar e começar a 
bater nela... ou se você for um 
político não vai querer desviar o 
dinheiro... 

 

                                      
                           

2.6.3 Categorias linguísticas 

 Para análise dos dados produzidos nesta pesquisa, será necessária a 

discussão de características linguísticas, realizada a partir da abordagem de 

aspectos da materialidade do texto (LIBERALI, 2013). Os mecanismos de 

composição do discurso ora considerados são mecanismos conversacionais, de 

coesão verbal, de conexão, de distribuição de vozes, de interrogação e de 

proferição. 

 Os mecanismos conversacionais compreendem o uso de interrogação, pausa, 

elipse, repetição, complementação, permeabilidade e exclamação. Segundo Liberali 

(2013), eles estão relacionados com os modos de participação dos sujeitos na 

interação e com a interpenetração de suas vozes na apresentação de seus pontos 

de vista, sustentações e oposições. 

 

Mecanismos de coesão verbal estão associados aos verbos e seus 

determinantes no discurso. Esses mecanismos nos permitem compreender se as 

posições apresentadas no texto são expressas por meio do verbo no presente, e se 

elas se referem a ações frequentes, ou se se referem a caracterizações dos 

participantes concretizadas por processos relacionais (relacionados ao ser), 

materiais (ligados ao fazer) e verbais/discentes (voltados ao dizer) (LIBERALI, 2013). 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

 

Turno 3  F: onde tá/ nossas coisas? 

 

F usa o mecanismo conversacional ao interrogar os participantes, abrindo espaço para 

conhecer a ideia deles. 
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Ainda em Liberali (2013), os mecanismos de conexão são observados a partir 

dos marcadores argumentativos e se relacionam aos modos de encadeamento das 

ideias em um texto. Esses marcadores podem vir expressos como marcador de 

tempo, espaço, consequência, causa, restrição/concessão, oposição/contraposição, 

finalidade, explicação, justificação, exemplificação, conclusão, enumeração, 

analogia. 

 

Os mecanismos de distribuição das vozes marcam a ligação do sujeito no 

enunciado. Os posicionamentos enunciativos são expressos por meio das marcas 

do eu e do tu, em sentenças de primeira ou segunda pessoa, de formas pessoais 

para assumir uma opinião ou para envolver ou implicar o destinatário. Esse 

mecanismo pode ser expresso por discurso direto, indireto ou indireto livre, uma vez 

que o discurso direto implica menor responsabilidade no enunciador, em oposição 

ao discurso indireto, que é construído por paráfrases. 

Vale lembrar, assim como Liberali (2013), que ao incluir as diversas vozes em 

um discurso, o interlocutor produz condições para que os participantes tenham 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

 

Turno 4  LI: eu apresento a essa turma o robô de vocês. [ 

Neste turno há o uso de um mecanismo de coesão verbal, uma vez que LI traz sua 

sentença no presente querendo mostrar algo que se tornou verdade absoluta, pelo uso do 

verbo apresentar. 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

 

Turno 2  LI: pessoal:::: é o seguinte [ 

O fato de LI utilizar a palavra seguinte mostra um mecanismo de conexão ao estabelecer 

uma relação de como encadear a ideia no contexto. 

Turno 33  A: então põe roda fina...  

Mecanismo de conexão. O advérbio então funciona como conclusão do pensamento de A. 
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maiores possibilidades de integração de sentidos e constituição de significados 

compartilhados. 

 

Outro aspecto da materialidade do texto são os mecanismos de interrogação 

que, segundo Liberali (2013), se relacionam com a argumentação à medida que são 

feitas perguntas do tipo fechadas como perguntas de ‘sim’ e ‘não’, de escolha única 

e perguntas com uso de pronomes interrogativos. Analisar perguntas deste último 

tipo permite a observação e interpretação de como os questionamentos podem se 

entrelaçar ao conhecimento inserido na interação, ou seja, como o entrelaçamento 

das vozes se externaliza, ou não, mediante o conhecimento. Já o uso de perguntas 

do tipo ‘sim/não’ pode não resultar em uma exploração ampla dos sentidos 

individuais, fazendo com que o significado compartilhado não seja expandido. 

 

 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

Turno 11  V: eu ajudo... 

V usa o mecanismo de distribuição de vozes ao marcar sua implicação na primeira 

pessoa do singular assumindo seu envolvimento.  

Turno 16  V: é... vamos ver qual é a nossa possibilidade...  

Ao utilizar a primeira pessoa do plural na frase, V marca sua implicação como sujeito, 

atribuindo-lhe menor responsabilidade. Ele utiliza um mecanismo de distribuição das 

vozes neste turno. 
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Os mecanismos de modalização são aqueles que se organizam para avaliar 

condições de realização de uma ação por domínio de direitos, da obrigação social e 

da conformidade, assim como as condições de realização de verdade, lógica, 

probabilidade e obrigatoriedade, além dos resultados de julgamento como benéficos, 

infelizes, estranhos e das condições de capacidade e desejo. Esses mecanismos 

são nomeados, segundo Liberali (2013), de modalização deôntica, lógica, 

apreciativa e pragmática, respectivamente. 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

 

Turno 10  LI: ...eu aconselho fortemente que vocês façam uma divisão... agora... então 

deixem duas pessoas só montando o robô... quatro pessoas montando o robô...  

O instrutor faz uso do mecanismo de modalização lógica ao utilizar a palavra fortemente. A 

palavra avalia condição de realização quase que obrigatória aos alunos. 

Aula 3 “Remontar o robô da aula anterior” 

 

Turno 17: F: por que a gente vai fazer o trabalho deles? 

 

Há o uso do mecanismo de interrogação, quando F. abre espaço para conhecer a ideia do 

outro, com o uso do pronome interrogativo por que. 

 

Turno 19  PP: quem? quem vai cuidar do robô? 

A professora pesquisadora se utiliza de um mecanismo de interrogação ao usar o pronome 

interrogativo quem, marcando o modo de participação na interação de sua voz. 
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2.6.4 Categorias de interpretação 

 A interpretação dos dados foi realizada considerando os pressupostos 

teóricos evidenciados e discutidos na fundamentação que embasa esta dissertação, 

o que significa afirmar que a separação entre a análise e a interpretação não é 

possível devido ao caráter dialógico e dialético da linguagem neste contexto. 

Tomando como base o quadro a seguir para guiar o leitor durante o próximo 

capítulo, as categorias centrais de interpretação serão resumidas em: 

Quadro 10: Categorias de Interpretação.  

 

 

 

2.7 Credibilidade da pesquisa 

A credibilidade desta pesquisa científica foi construída no decorrer do 

processo de dois anos, por meio de reflexões e discussões com colegas de curso do 

GP LACE e de outros grupos, encontros individuais com a orientadora, 

apresentações do trabalho nas disciplinas cursadas, nos seminários de orientação e 

de pesquisa. 

Ao longo da investigação, também participei de miniqualificações21, fóruns, 

simpósios, congressos e seminários dentro e fora da PUC-SP, para a apresentação 

e discussão dos dados produzidos. A cada participação nas atividades acadêmicas 

listadas, inúmeras sugestões e questionamentos foram recebidos, contribuindo para 

o enriquecimento deste trabalho. 

Para legitimar a confiabilidade do presente estudo, listo abaixo as atividades 

acadêmicas realizadas entre 2013 e 2014, em que esta pesquisa pôde ser 

apresentada a diferentes olhares que não os da pesquisadora. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
21

 Miniqualificações são as performances de bancas de qualificação feitas pelos orientandos e ex-orientandos 
da Prof. Dra. Fernanda Coelho Liberali, durante os Seminários de Orientação, momentos em que os colegas de 
grupo e orientadora colaboram criticamente para o desenvolvimento das dissertações.   

• Multiculturalidade 

• Sentidos e significados 
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Quadro 11: Atividades de credibilidade da pesquisa. 

 

 Atividade Acadêmica 

Tipo de 

Apresentação 
Local Data 

Contribuição para a 

pesquisa 

Disciplina de 
Mestrado: 
Argumentação em 
Contexto Escolar 

Apresentação oral  PUC-SP 1º semestre 
de 2013 

Nessa exposição 
discuti como a análise 
de dados produzidos 
foi conduzida, e 
debatemos a 
compreensão e uso da 
teoria da 
Argumentação como 
teoria de análise dos 
dados produzidos 
nesta pesquisa. 

Disciplina de 
Mestrado: LA1 – 
Panorama Histórico 
da Linguística 
Aplicada: questões 
teóricas e 
metodológicas  

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 1º semestre 
de 2013 

A apresentação 

demonstrou os 

fundamentos da 

Pesquisa Crítica de 

Colaboração escolhida 

pela professora-

pesquisadora. 

Disciplina de 
Mestrado: Tópicos em 
Linguística Aplicada 

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 1º semestre 
de 2013 

Durante essa 
apresentação pude 
refletir criticamente 
como o 
desenvolvimento de 
minha prática, no 
contexto da LA foi 
sendo afetado e 
discutir de que modo a 
LA pôde transcender 
os limites de minha 
área de atuação. 

Fórum LACE, ILCAE 
& CISC  

Poster: 

Educational 

Voluntary: Path to 

Citizenship 

Education in the 

School 

PUC-SP 1º semestre 
de 2013 

Durante a 
apresentação do 
pôster, foram feitas 
considerações sobre 
interpretação dos 
dados desta pesquisa, 
e aprofundamento da 
compreensão de como 
realizar a análise de 
dados.  
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Minicurso: A 
organização da escola 
como comunidade. A 
construção de 
contextos crítico-
colaborativos, nos 
espaços de formação. 

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 2º semestre 
de 2013 

O minicurso 
aprofundou a 
compreensão dos 
fundamentos dos 
conceitos de 
comunidade, de escola 
como comunidade e 
das questões e 
conceitos centrais 
envolvidos com base 
na Teoria da Atividade 
Sócio Histórico-
Cultural, para 
enriquecimento e 
desenvolvimento desta 
pesquisa. 

Disciplina de 
Mestrado: Atividade 
sócio-histórico-cultural 
e educação 

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 2º semestre 
de 2013 

A partir das leituras e 
discussões realizadas 
nesta disciplina, pude 
pensar na teoria da 
atividade inserida na 
educação e utilizá-la 
nesta pesquisa para 
produzir parte do 
capítulo teórico.  

Disciplina de 
Mestrado: TL1 - 
Questões Teóricas e 
Metodológicas da 
Ciência 

Apresentação 
escrita 

PUC-SP 2º semestre 
de 2013 

Este trabalho 
considerou a reflexão 
de um percurso sobre 
o desenvolvimento do 
pensamento linguístico 
do século XX e início 
do século XXI, para 
fundamentar os 
aportes estudados 
nesta pesquisa. 

Miniqualificações do 
grupo LACE  

Apresentação do 
trabalho, 
desenvolvimento 
da pesquisa e da 
análise de dados 
para os colegas 
do grupo e para a 
orientadora, além 
da leitura de 
trabalhos de 
outros colegas 
também do grupo.  

PUC-SP 2013 – 2014 Durante as 
miniqualificações, 
foram feitos 
questionamentos e 
comentários que 
contribuíram para o 
desenvolvimento da 
pesquisa. Inclusive as 
reflexões para novas 
escolhas. A leitura de 
outros trabalhos do 
grupo também foi muito 
importante para esta 
pesquisa.  
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19º InPLA – 
Intercâmbio de 
Pesquisa em 
Linguística Aplicada e 
5º SIL – Seminário 
Internacional de 
Linguística 

Comunicação: 
Voluntariado 
Educativo: 
Caminho para a 
Formação Cidadã 
no Espaço 
Escolar 

Universidade 
Cruzeiro do 
Sul (campus 
Anália 
Franco) - SP 

2º semestre 
de 2013 

O seminário contribuiu 
para compreender a 
agência 
interdependente como 
forma de uma atitude 
cidadã que se torna 
formativa para a  
colaboração crítica 
deste trabalho. 

1º SIAC – Fórum Ação 
Cidadã   

Monitoria e 
participação oral 

PUC-SP 2º semestre 
de 2013 

O fórum possibilitou a 
ação reflexiva de uma 
transformação cidadã 
pautada na agência 
interdependente. 

Discussões em 
Seminários de 
Orientação 

Apresentação do 
desenvolvimento 
da pesquisa e 
análise de dados 

PUC-SP 2013 – 2014 As discussões serviram 
para submeter a 
pesquisa, 
o quadro de categorias 
de análise, alguns 
dados selecionados ao 
crivo de outros 
pesquisadores, para 
reorganização e 
redirecionamento do 
trabalho. 

Disciplina de 
Mestrado: 
Multimodalidade e 
multiculturalidade  

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 1º semestre 
de 2014 

As leituras realizadas 
durante o semestre 
trouxeram reflexões 
sobre como a 
materialidade dos 
modos oferece 
diferentes recursos e 
diferentes 
potencialidades para a 
formação social. 

Fórum LACE Poster: Semiotic 

resources in a 

science textbook 

PUC-SP 1º semestre 
de 2014 

Durante a 
apresentação do 
pôster, foram feitas 
considerações sobre 
os recursos semióticos 
analisados e 
aprofundamento da 
compreensão de 
multimodalidade. 
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Minicurso: A 
importância da 
argumentação para  a 
educação 

Apresentação oral 
e escrita 

PUC-SP 2º semestre 
de 2014 

Nessa apresentação, 
discuti e refleti como a 
argumentação é uma 
prática necessária, 
tanto na formação do 
professor quanto na do 
aluno, pois ela 
possibilita a reflexão e 
desenvolvimento do 
pensamento crítico 

Qualificação Apresentação da 
pesquisa aos 
examinadores e 
orientadora. 

PUC-SP 28 de agosto 
de 2014 

Durante o exame de 
qualificação houve 
questionamentos e 
comentários que 
contribuíram para o 
desenvolvimento da  
pesquisa.  

Conferência 
Performing the World 
2014 

Apresentação de 
parte da pesquisa 

East Side 
Institute - NY 

10, 11 e 12 
de outubro de 
2014. 

Na apresentação foi 
possível discutir a 
colaboração crítica 
abordada nas 
pesquisas do grupo 
LACE. 

 

Neste capítulo foram apresentados o contexto e os participantes da pesquisa; 

os procedimentos para produção e organização dos dados; a síntese descritiva das 

aulas gravadas; os quadros com a seleção das categorias de análise e interpretação 

e as questões de credibilidade. O próximo capítulo traz a análise e discussão dos 

dados. Informo, ainda, que os responsáveis pela direção da instituição na qual foi 

realizada a pesquisa foram esclarecidos sobre os objetivos e a forma como os dados 

seriam selecionados, aprovando sua realização. Alunos-participantes representados 

pelos pais e o professor-instrutor também tiveram ciência de como se realizariam os 

procedimentos de produção de dados, e autorizaram a transcrição e audição de 

suas falas durante as aulas. Finalmente, este trabalho foi submetido e avaliado pelo 

Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC – SP 2013, 

e foi aprovado sob o parecer de número 499.86422.  

 

 

 

                                                           
22

 Cf. Anexo A, nesta dissertação. 
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CAPÍTULO 3 

Análise e discussão dos dados 

__________________________________________________________________________ 

Neste capítulo faço uma breve contextualização do que foi produzido, 

apresento a análise dos dados, a partir dos pressupostos teóricos que embasam 

esta pesquisa, e discuto as questões sobre multiculturalidade no voluntariado 

educativo, a fim de responder a questão de pesquisa: Como os alunos de uma escola 

privada de São Paulo desenvolvem a expansão da multiculturalidade em uma atividade 

do voluntariado educativo? 

Os dados foram produzidos no período de abril a junho de 2013: em uma 

entrevista de cerca de 20 minutos e em dez aulas de uma hora e vinte minutos cada 

uma, aproximadamente. O critério de seleção dos excertos de duas das aulas e da 

entrevista, para análise, foi a relevância dos dados para a discussão de como a 

expansão da multiculturalidade pode ocorrer no voluntariado educativo.  

A apresentação e discussão desses dados organizaram-se em três momentos 

distintos. Inicialmente, contextualizo os encontros selecionados para entender a 

organização de cada um. Em seguida, transcrevo as cenas sob o prisma das categorias 

de análise e, na sequência, interpreto as análises das transcrições.  

O capítulo foi organizado em três sessões referentes à entrevista e às aulas, as 

quais compõem o corpus para a análise. 

3.1 Entrevista – Descrição 

 A entrevista foi produzida no final do 1º semestre de 2013, com o objetivo de 

reconhecer o evento dramático significativo para cada aluno participante do 

voluntariado educativo e, a partir daí, seguir em busca das evidências da integração 

multicultural que o projeto lhes proporcionou. 

 A entrevista foi realizada com M, F, V e GD em uma sala de aula da escola 

privada e durou cerca de 20 minutos. PP perguntou a eles o que sentiram que havia 

sido mais importante durante as aulas no CCA. V foi o primeiro a responder e falou 

que foi a convivência com F, usando um adjetivo inventado por eles, 

incompreensível para PP. Esta quis saber o que significava e V somente disse que 

aquela palavra se referia a F.  
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Vale esclarecer que F e V são alunos da mesma classe; contudo, pela 

declaração de V, percebe-se que durante os encontros no CCA surgiu um convívio 

mais intenso, proporcionando-lhes uma integração maior. Em seguida, V relatou que 

foi interessante a experiência de trabalhar com os garotos que estudavam na rede 

pública, pois tinham visões diferentes, mas que não conseguiu se aproximar de 

alguns. PP levantou algumas hipóteses sobre a razão pela qual isso poderia ter 

acontecido como faixas etárias distintas, classes sociais diferentes ou mesmo o perfil 

psicológico como timidez. Talvez por terem sido colocados alguns exemplos, F 

posicionou-se com a ideia de que a falta de vontade deveria ser o motivo da não 

integração com determinados alunos. 

A resposta de GD à mesma questão focalizou o curso de robótica: ele 

apontou que os alunos que frequentavam a rede pública de ensino não tinham muito 

interesse em aprender e ficavam brincando. Ao ser perguntado sobre o convívio, 

respondeu que não teve muito convívio com os outros do grupo. GD era um 

adolescente tímido e introvertido que dificilmente conversava. Seu amigo mais 

próximo era V e era com quem mantinha seus diálogos. PP insistiu em saber se 

aconteceu um encontro mais significativo durante as aulas e, então, GD indicou uma 

aula em que todos ficaram fora da sala enquanto LI os chamava, em duplas para 

saber se tinham aprendido algo sobre cidadania23. Essa aula se configurou como 

uma “aula-livre”, sem orientações de estudos ou procedimentais, de modo que os 

alunos puderam conversar sem que houvesse uma tarefa para realizarem.  

F, no entanto, revelou que o que mais havia gostado nos encontros era 

montar robôs e vê-los funcionando, não dando importância à convivência social. 

Em contrapartida, M declarou que o momento marcante para ele foi a já 

citada “aula livre”, em que conversou com os alunos da rede pública e pôde 

descobrir mais sobre eles. M acreditou que, nesse evento, eles se aproximaram e 

puderam conversar sobre o que cada um fazia em seu cotidiano, possibilitando-lhes 

compartilhar informações pessoais.  

Essa aula foi denominada aula 9 e alguns excertos dela foram utilizados na 

análise como sustentação do embasamento teórico que fundamenta esta pesquisa. 

As características enunciativas do contexto da entrevista mostram como os 

papéis dos enunciadores se realizam de forma intercambiável. Tanto PP quanto os 

                                                           
23

 Aula de difícil gravação, porque estavam todos espalhados fora da sala. 
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alunos se colocaram como sujeitos argumentantes, capazes de se posicionar com 

relação à verdade de uma proposta existente, apesar de haver muito direcionamento 

por parte de PP. Os participantes puderam ter como objetivo da interação: suscitar 

argumentação; examinar criticamente a posição do outro; colaborar para a 

construção do pluralismo e/ou do multiculturalismo; intensificar o pensamento por 

meio da compreensão de rede e multiplicidade e, até mesmo, enriquecer a visão de 

mundo pela diversidade de confrontos, mesmo que não fosse evidente para cada 

um.   

O conteúdo temático, ou seja, o objeto da atividade tem uma tensividade 

retórica, segundo Liberali (2013), realizada por diferentes proposições de mundo, 

por parte de cada participante. Essa situação enunciativa se configura como um 

desafio possibilitador de um número maior de lugares, onde cada sujeito é capaz de 

se inserir no desenvolvimento do pensamento do outro (LIBERALI, 2013). 

3.1.1 Excerto 1 - Entrevista – Análise  

O excerto abaixo foi retirado da primeira parte da entrevista, na qual 

participavam como interlocutores PP, introduzindo o tema com pedido de ponto de 

vista sobre a questão temática; V, apresentando suas opiniões; e F se colocando 

após PP levantar novamente a questão.  

Turnos Análise 

(1) PP: então... eu vou perguntar pra vocês o 

que que vocês acharam é... de mais legal... o 

que que vocês sentiram que foi mais 

importante pra vocês lá nos nossos encontros 

de robótica... do voluntariado educativo? 

Uso do pronome interrogativo que e do 

advérbio de intensidade mais para solicitar um 

ponto de vista aos alunos. 

(2) V: o que eu mais aprendi foi lidar com o 

super saiadim... 
Resposta simples, sem desenvolvimento. 

(10) PP: hã... isso foi bom? cê achou isso 

legal? 

Pedido de concordância/discordância com 

pergunta de escolha única. 
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(11) V: legal não... mas foi bom... bom... enfim 

é:: foi interessante a experiência de trabalhar 

numa coisa em comum que a gente tem aqui 

cum/ uma coisa também em comum é:: que a 

gente tem lá... mesmo eu já falei com o GD... 

a gente discutiu um pouco e eu... a gente 

sinceramente não achou uma pessoa que 

tava lá  pra realmente fazê/... de lá... 

realmente fazer robótica... é::... o pessoal lá 

era meio... vai... eram poucos os que... 

realmente... depois iam e queriam fazer 

alguma coisa e::... na maioria das vezes eles 

ficavam só brincando... zoando... 

Réplica elaborada com apresentação de ponto 

de vista. Uso do mecanismo de distribuição 

das vozes com discurso indireto livre 

mesclado e uso de a gente. 

(12) PP: teve algum momento que você 

chegou a conversar com alguém de lá? 
Pergunta de sim/não. 

(13) V: sim... Réplica mínima. 

(14) PP: e o que que cê/ achou assim dessa 
convivência é::: outro... outros mundos... 
mundos diferentes? que que cê/ achou? 

Pedido de esclarecimento com uso do 
pronome interrogativo o que? 

(15) V: eu achei interessante... mas as visões 
são muito diferentes... então não deu pra ver 
muito o que eles tavam/ pensando... (...) a 
gente foi pra cada grupo é:: de pessoas e 
perguntou o que que eles achavam. o das 
garotas... elas ficaram encarando a gente aí 
chegou uma e falou... “Olha vai embora que 
elas não sabem trabalhar”... 

Réplica elaborada com desenvolvimento do 
tema para apresentação de um ponto de vista. 

(16) PP: por que que cês/ acham que eles 
falam... falaram isso? cê/ acha que eles 
acham que vocês sabem mais que eles e eles 
têm vergonha? é... é... é medo? É vergonha? 
porque é outra... outra... outra faixa etária? 
(...) outra classe social? 

Tentativa de questão para entrelaçamento das 
falas com uso do mecanismo de interrogação 
e do verbo de modalização achar para uma 

questão controversa, contudo, a questão 
direciona a resposta do aluno, por meio da 
utilização de substantivos trazidos como 

exemplos. 
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(20) F: não sei se talvez seja esse troço de 
faixa etária e de a gente saber mais que 
elas... mas eu acho que realmente por falta 
de vontade... de não tá/ realmente 
empenhada no trabalho... eu acho que a 
maioria das pessoas lá não tava/ com 
vontade de aprender robótica... eu acho que é 
mais por isso... 

Réplica elaborada explicativa com uso da 
conjunção coordenativa adversativa mas. 

 

Este excerto contou com a participação de PP, V e F. Baseada na vivência 

com esses alunos pude observar que V é um garoto que sempre coloca seus pontos 

de vista de maneira assertiva, não muito aberto a aceitar outras respostas. São 

necessárias inserções de questões controversas para que o adolescente 

ressignifique suas respostas, reapresentando-as novamente. Psicologicamente, V é 

um garoto resistente a ideias opostas. Em contrapartida, F tenta se expressar de 

maneira confiante, contudo, se mostra aberto a oposições. 

Do ponto de vista enunciativo, os papéis dos participantes se realizaram de 

maneira intercambiável. PP abriu o discurso organizando a fala como produtora-

oradora, por meio do turno (1) “então... eu vou perguntar pra vocês o que que vocês 

acharam é... de mais legal...” e tornou-se ouvinte-leitora a cada momento de 

resposta dos alunos. O objetivo da interação reproduzida neste excerto foi 

compartilhar uma opinião, por meio de diferentes proposições de mundo. Porém, 

nos momentos em que PP assume o papel de oradora, acaba por falar mais 

ativamente e direcionar a resposta dos alunos para o que deseja ouvir. 

Linguisticamente, PP fez uma pergunta utilizando um mecanismo de 

interrogação, o pronome interrogativo o que? para solicitar um ponto de vista aos 

alunos. PP utilizou o advérbio de intensidade mais para pedir aos meninos que 

pensassem no encontro relevante para eles. V respondeu, porém não deu 

sequência à sua resposta, fazendo com que a professora solicitasse um pedido de 

concordância para possibilitar ao aluno a posição de sujeito argumentante, ou seja, 

que se posicionasse em relação a uma verdade em função de uma proposta 

existente.  

Por meio da réplica, V proporcionou a apresentação de seu ponto de vista, a 

fim de explicar a importância que os encontros tiveram para ele. No turno (2) “o que 
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eu mais aprendi foi lidar com o super saiadim...” evidenciou que a integração com F 

foi importante para ele no período em que participaram da pesquisa. 

A pergunta feita por PP no turno (14) “e o que que cê/ achou assim dessa 

convivência é::: outro... outros mundos... mundos diferentes? que que cê/ achou?” 

introduziu a dúvida, a incerteza, possibilitando que o aluno, enquanto enunciador 

inscrevesse o que pensava, por meio de um pedido de esclarecimento para a 

questão controversa. V esclareceu sua resposta acreditando que havia 

multiculturalidade no projeto voluntariado, evidenciada na frase “... as visões são 

muito diferentes...”, mas também, relatou que não se integrou com os alunos da rede 

pública por esse motivo.  

O convívio multicultural no Brasil não deveria constituir uma dificuldade, uma 

vez que a sociedade brasileira é, segundo Candau (2008), “construída com uma 

base multicultural muito forte, onde as relações interétnicas têm sido uma constante 

através de toda sua história”, cada qual com seus costumes e valores, seu modo de 

vida, e formas de adaptação dessas culturas umas às outras.  

Ao tentar criar a questão controversa no turno (16) “por que que cês/ acham 

que eles falam... falaram isso? cê/ acha que eles acham que vocês sabem mais que 

eles e eles têm vergonha? é... é... é medo? É vergonha? porque é outra... outra... 

outra faixa etária? (...) outra classe social?”, PP proporcionou o engajamento dos 

outros alunos na discussão, mediante a introdução de novos elementos e de novas 

perspectivas, ou seja, um processo de apropriação recíproca (PONTECORVO, 

2005). PP solicitou que os alunos apresentassem suas opiniões e assumissem uma 

posição frente ao que foi colocado, mesmo correndo o risco de que os alunos 

pudessem fazer uma das escolhas que ela ofereceu e não houvesse 

desenvolvimento na argumentação. Contudo, F emitiu sua resposta apresentando 

novo esclarecimento por meio da conjunção mas, evidenciando a multiplicidade para 

atingir seu objetivo de interação. 

PP buscou construir com os alunos um trabalho de compreensão e 

transformação de si mesmos, falando, para ouvi-los e ser ouvida, além de 

oportunizar espaço para que todos falassem e fossem ouvidos (MAGALHÃES, 

2011). Porém PP direcionou as respostas dos alunos em alguns turnos e não fez 

questões para serem aprofundadas e expandidas (MATEUS, 2011). Por esse 
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motivo, as conclusões a que os meninos chegaram parecem ter sido fruto de 

indução. 

3.1.2 Excerto 2 – Entrevista – Análise  

O excerto 2 foi extraído da entrevista após V já ter colocado seus pontos de 

vista sobre a questão temática. PP direciona a pergunta primeiramente a GD para 

que todos os alunos pudessem expor seus pontos de vista. O excerto é finalizado 

com uma proposição a F. PP possibilitou que todos os participantes pudessem ser 

enunciadores do discurso. 

Turnos Análise 

(28) PP: GD... que que cê/ achou do seu 
momento mais legal? 

Uso do pronome interrogativo que e do 
advérbio de intensidade mais para solicitar um 

ponto de vista do aluno. 

(29) GD: olha...eu gostei bastante do começo 
que era realmente robótica... 

Uso de um mecanismo conversacional olha! 
para expor um ponto de vista. 

(30) PP: e o convívio lá? que cê/ achou? Pedido de esclarecimento. 

(31) GD: bem... eu não tive muito contato com 
o convívio de lá... mas é bem assim como os 
ou.. como eles falaram... tavam/ lá porque 
pareciam... seriam obrigados a irem lá... 

Esclarecimento com persuasão, usando o 
caráter modalizador seriam ao pedido feito por 

PP. 

(35) PP: cê/ acha que não teve integração? 
Pedido de concordância e uso do verbo de 

modalização achar. 

(38) GD: é... Réplica mínima por ausência de pedido de 

expansão por PP. 

(40) PP: F o que foi mais legal pra você? 
Uso do pronome interrogativo que e do 

advérbio de intensidade mais para solicitar um 
ponto de vista do aluno. 

(41) F: acho que foi... realmente sentar e 
montar o robô... 

Uso de dois modalizadores acho e realmente 
para declarar seu momento significativo. 
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A intenção de PP era de que os participantes tivessem papéis como sujeitos 

argumentantes. Contudo, a maneira como PP organizou a interação discursiva 

mostra a condução dos interesses dela. O objetivo da interação reproduzida nesse 

excerto ainda era compartilhar uma opinião, por meio de diferentes proposições de 

mundo, além do desejo de aumento de adesão à tese que PP apresentava.  

No excerto 2, PP voltou a fazer a mesma pergunta do início da entrevista, 

entretanto ela dirigiu a palavra à GD para proporcionar aos sujeitos momentos de 

produtores-oradores. GD é um aluno, como já mencionado acima, reservado e com 

poucos amigos. Não se expressa muito coletivamente, porém, quando questionado, 

externaliza bem seus sentidos. No turno (29), em que GD respondeu a PP “olha...eu 

gostei bastante do começo que era realmente robótica...”, por meio da exclamação 

‘olha!’ GD demonstrou sua relação com o tema tratado, marcando sua participação e 

apresentando seu ponto de vista aos demais interlocutores.  

PP não se satisfez com a resposta e, apesar de não dar desenvolvimento à 

resposta de GD, fez um pedido de esclarecimento reforçando o objetivo em saber 

qual o melhor momento de cada um e como ele aconteceu. Isso é visto no turno (30) 

“e o convívio lá? que cê/ achou?”. 

GD enfatizou a fala dos colegas com a expressão é bem assim, tentando 

justificar por que não se integrou com todos. Isso ocorreu no turno (31) “bem... eu 

não tive muito contato com o convívio de lá... mas é bem assim como os ou.. como 

eles falaram... tavam/ lá porque pareciam... seriam obrigados a irem lá...” . Além 

disso, GD utilizou o verbo de modalização seriam, para remeter a uma perspectiva 

de suavização da atitude de verdade absoluta, mas como possibilidade de 

explicação ao sentido que ele tinha da razão pela qual os garotos da rede pública 

frequentavam as aulas. 

O sentido, para Vygotsky (1934/1987), é pessoal, trazido pelo sujeito a partir 

de suas experiências e história. Desta forma, o sentido expressa a consciência, ou 

seja, a totalidade dos eventos psicológicos que a palavra desperta na consciência. 

Quando GD menciona a expressão ‘é bem assim’, os eventos psicológicos que a 

expressão despertou em sua consciência toma forma em palavras e o aluno explica 

o sentido que possui de multiculturalidade durante as atividades realizadas nas 

aulas de robótica. 
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Em seguida, PP fez uma pergunta de sim/não no turno (35) e, novamente, 

não expandiu a resposta de GD. PP ficou sem o desenvolvimento da resposta e 

passou o turno a F, que relatou o que mais gostou de fazer durante os encontros por 

meio de dois modalizadores, acho, de modalização pragmática e realmente, de 

condição de verdade expressa em alto grau. Isso é percebido no turno (41) “acho 

que foi... realmente sentar e montar o robô...”.  

Segundo as respostas dos alunos, até aqui, os melhores momentos do 

projeto parecem ser a montagem dos robôs e não o desenvolvimento da expansão 

da multiculturalidade. Por isso, é importante voltar ao objetivo do projeto que seria 

oferecer aos alunos da escola a oportunidade de aprender trocando uns com os 

outros, mutuamente, suas vivências e bagagem cultural, proporcionando a todos um 

aprendizado multicultural. 

Tampouco foi atingido o objetivo da interação – discutir a expansão da 

multiculturalidade desenvolvida na atividade do projeto –, uma vez que, neste 

excerto, PP se satisfez com os pontos de vista colocados pelos alunos, não 

promovendo progressão do tema (PONTECORVO, 2005). 

3.1.3 Excerto 3 – Entrevista – Análise  

A cena de que o excerto abaixo faz parte foi continuação da entrevista, porém 

ele se iniciou com uma questão controversa solicitada por PP, relacionada 

novamente a um encontro ocorrido nas atividades do projeto. Neste excerto 

participam PP, GD e M, aluno que ainda não havia explicitado seu ponto de vista. 

Apesar de GD e M mencionarem o mesmo encontro, GD diz que foi um encontro em 

que falaram sobre cidadania e M diz que foi um encontro no qual fizeram duplas; 

entretanto, o que os marcou foi o momento em que estavam fora da sala 

conversando, aguardando serem chamados por LI, em duplas, para conceituarem 

cidadania, que foi o tema no qual a LEGO embasou o concurso Bloco a Bloco. O 

instrutor acreditou ser melhor conversar com duplas ao invés de todos juntos, pois 

considerava que uma dupla não repetiria o que a outra falou se fossem ouvidas em 

separado. 
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Turnos Análise 

(42) PP: e um encontro que a gente teve lá 
que vocês se lembram que foi legal? 

Pedido de opinião por meio de questão 
controversa 

(43) GD: no encontro que eu mais lembro foi 
aquele lá que a gente foi falar de cidadania 
que a gente ficou pra fora... eu lembro porque 
foi o dia que a gente mais conversou e mais... 

Réplica elaborada com apresentação de ponto 
de vista 

(44) PP: conseguiu interagir? Tomada de turno com questão para 
entrelaçamento das falas 

(45) GD: é::: com as outras pessoas... Réplica simples com esclarecimento. 

(70) PP: M... então pra você o que você acha 
que foi mais marcante? uma atividade... um 
momento? um entrosamento? uma 
integração? que que cê/ acha que... pra/ 
você...  foi mais marcante? 

Pedido de opinião por meio de questão 
controversa, com uso do advérbio então e 

direcionamento da resposta.  

(71) M: o que mais marcou foi quando 
fizemos duplas...um do colégio e um do CCA 
pra/ gente falar sobre o projeto acho... 

Réplica elaborada com exemplificação 

(72) PP: hum:::::: Uso de interjeição para explicitar que o aluno 
continue seu pensamento 

(73) M: porque acho que a gente aproximou 
um pouco o CCA do colégio naquela hora e 
é:: a gente também percebeu que a gente 
não tava/ fazendo muito nada até um pouco 
antes... 

Esclarecimento e utilização da conjunção 
porque expressando o motivo de sua resposta 

(78) PP: tá... e lá... enquanto vocês estavam 
lá fora... teve alguma coisa que você achou 
interessante? conhecer um pouco a vida dos 
meninos? Cês/ chegaram a conversar? não? 

Pedido de esclarecimento com direcionamento 
da resposta do aluno. 

(79) M: é:: a gente ficou conversando mais... 
também... a gente ficou... mais conversando 
sobre o que a gente fazia do que sobre o 
projeto ou sobre o que nem a gente fazia 
durante a aula... 

Esclarecimento ao pedido feito por PP com 
uso do mecanismo de distribuição de vozes a 

gente, por três vezes. 
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Do ponto de vista enunciativo, os participantes tiveram papéis ora de 

produtores-oradores, ora de ouvintes-leitores, sendo que PP ocupou mais o papel de 

produtora-oradora, enquanto os alunos ficaram no papel de ouvinte-leitor. O discurso 

entre PP, M e GD foi um discurso dialógico com objetivo de compartilhar uma 

opinião e focalizar a multiplicidade dos pensamentos dos participantes, por meio de 

diferentes proposições de mundo.  

PP retomou, como produtora-oradora, sua questão no turno (42) “e um 

encontro que a gente teve lá que vocês se lembram que foi legal?” de maneira mais 

assertiva para que os alunos pudessem identificar um evento dramático que tivesse 

ocorrido nos encontros. GD, que houvera afirmado não ter tido contato com os 

alunos do CCA, lembrou-se de um momento em que conversou com todos e 

conseguiu interagir – turno (43) “no encontro que eu mais lembro foi aquele lá que a 

gente foi falar de cidadania que a gente ficou pra fora... eu lembro porque foi o dia 

que a gente mais conversou e mais...”. PP tomou o turno para si, entrelaçando sua 

voz à de GD – turno (44) “conseguiu interagir?”. Ou seja, PP se utilizou de um 

mecanismo conversacional, complementando a resposta de GD quanto ao encontro 

mais lembrado por ele. PP mostrou sua participação interpenetrando sua voz na 

sustentação de GD, contudo não articulou mais a questão para que GD pudesse 

expandir sua argumentação (LIBERALI, 2013).  

Ao rever a questão de uma outra maneira, PP ofereceu a GD uma diversidade 

de confronto e o aluno pareceu entendê-la, enunciando a resposta opostamente ao 

que havia falado anteriormente, enriquecida pela visão de mundo. 

O entrelaçamento de vozes abre espaço para a criação colaborativa entre os 

sujeitos. Ao externalizarem seus pensamentos, por meio da linguagem, um age na 

fala do outro, entrelaçando suas vozes e entendendo as semelhanças, diferenças, 

complementaridades, etc., permitindo que todos possam ir além de seus próprios 

pensamentos. Isso está relacionado à afirmação de Engeström (1999a), que diz que 

a atividade é uma reorquestração da multiplicidade de vozes e pontos de vista de 

cada um de seus participantes.  

Quando houve a reorquestração entre PP e GD durante a entrevista, as 

múltiplas vozes dos participantes permitiram que o ponto de vista de GD, 

relacionado ao momento mais legal/significativo, fosse externalizado nesse contexto. 
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No turno (70), PP solicitou a participação de M para que o aluno se colocasse 

como enunciador. Vale ressaltar que M é um menino observador e atento. Sempre 

aberto a reflexões e explicações. Por essa característica, tem circulação mais fácil 

entre os elementos do grupo. “M... então pra você o que você acha que foi mais 

marcante? uma atividade... um momento? um entrosamento? uma integração? que 

que cê/ acha que... pra/ você...  foi mais marcante?”. PP empregou o advérbio então 

afetivamente, revelando interesse pela resposta do aluno, e o adjetivo marcante, 

qualificando o tipo de atividade em que situava sua questão. M posicionou-se 

falando sobre o mais significativo para ele durante o projeto e exemplificou como 

isso aconteceu, no turno (79) “é:: a gente ficou conversando mais... também... a 

gente ficou... mais conversando sobre o que a gente fazia do que sobre o projeto ou 

sobre o que nem a gente fazia durante a aula...” 

Segundo Pontecorvo (2005, p. 60), para que as crianças possam ter acesso 

ao conhecimento expressivo, adquirindo os complexos sistemas simbólicos e 

disciplinares que organizam a atividade conjunta das pessoas em cada cultura, é 

inevitável dar espaço ao modo como se constrói um conhecimento socialmente 

compartilhado.  

A potência de afetar e de ser afetado torna-se relevante em um meio 

multicultural. A intensidade com a qual afetamos e somos afetados a partir das 

nossas ações e afecções, no mundo, interfere direta ou indiretamente em nossa 

potência como agentes em contextos particulares, ou em nosso conatus. A noção de 

afeto remete-nos, assim, à noção de encontro. Pelo relato de GD e M, para eles foi 

um encontro feliz, afetando-os de maneira alegre, aumentando a capacidade de 

ambos de agir e de pensar, gerando noções comuns (SPINOZA, 1677/2011). 

Por meio dos encontros do voluntariado educativo, M e seus colegas puderam 

compartilhar sentidos e significados ao conversarem sobre suas vidas e 

experiências, apesar de, talvez, não terem percebido tal convívio multicultural, uma 

vez que dizem não ter estabelecido interação com os alunos da rede pública. Essa 

diversidade de cultura ou multiculturalidade proporciona a construção de sociedades 

democráticas, pluralistas e inclusivas, que articulam políticas de igualdade com 

políticas de identidade (CANDAU, 2008, p. 38). Uma vez que os participantes estão 

em um ambiente mais simétrico, é possível que cada um se identifique, ou não, com 

a vida do outro, percebendo igualdades e diferenças entre si.    
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Neste excerto, PP pôde perceber que o momento mais significativo para dois 

dos meninos entrevistados fora o mesmo, no qual eles puderam socializar seus 

sentidos com os colegas e exibir seus pontos de vista. Como relata Delari Junior 

(2011), citando Vygotsky (1934, p. 121), o drama é um processo de significação 

produzido pelos seres humanos em suas relações sociais e ele ganha dimensões 

sociopolíticas, pois em muitos momentos os sujeitos são convocados não somente a 

pensar, mas também a “dar sua palavra”, tomando decisões e expressando sua 

volição e isso implica escolhas, ganhos e perdas. 

O drama está repleto de luta interna, a qual envolve não só um processo 

diacrônico (ao longo de sucessivos atos), mas também uma dinâmica sincrônica 

(num mesmo instante histórico da vida humana), vista como conflito e luta interior 

(DELARI JUNIOR, 2011). 

A expansão da multiculturalidade desenvolvida na atividade do voluntariado 

educativo pelos alunos da escola privada de São Paulo é algo tênue, semelhante ao 

sujeito encabulado que chega de mansinho e fica observando os fatos. Os meninos 

entrevistados tiveram contato com os alunos da rede pública todas as segundas-

feiras em que fizemos as atividades, porém nem todos mencionaram a integração 

multicultural ocorrida durante o projeto.  

Por meio das palavras dos entrevistados conclui-se que a consciência 

multicultural se desenvolveu em apenas um encontro em que todos ficaram 

conversando do lado de fora da sala de aula. Entretanto, foi possível percebê-la em 

diversas aulas analisadas mais adiante.  

3.2 Aula 8 – Descrição   

Esta aula ocorreu no 9º encontro entre os participantes e iniciou com a 

explicação de PP sobre o que todos fariam. PP explicou que iriam ver um vídeo que 

mostrava um garoto indiano tentando, sozinho, retirar uma árvore caída na rua para 

a passagem de carros e pessoas. Esse vídeo foi apresentado inicialmente aos 

garotos para sensibilizá-los com o tema da aula que era cidadania, pois a LEGO 

havia enviado esse tema aos participantes do Projeto Bloco a Bloco para que todos 

pesquisassem sobre ele. Em seguida, PP expôs que brincariam com um tabuleiro e 

finalizariam o encontro com outro vídeo, também sobre cidadania, porém este mais 

explicativo.  
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A proposta de planejar a aula com o jogo foi feita com o objetivo de os alunos 

poderem compartilhar seus próprios sentidos e construir significados sobre 

cidadania, sob a perspectiva de Bakhtin (1979/1992), que enfatiza o caráter 

dialógico da palavra enquanto uma arena de luta pela significação. Isto é, a língua 

está em constante evolução na interação verbal social dos interlocutores e quando 

um sujeito fala, ele abre possibilidades de respostas. O ouvinte compreende e 

(re)avalia o enunciado a partir da sua ideologia, de seus valores. 

Após assistirem ao vídeo, PP explicou as regras do jogo e solicitou que 

formassem duplas de um aluno grande (com idade maior) com um pequeno (com 

idade menor), pois os alunos eram muitos e, nessa distribuição, eles poderiam 

discutir a respeito de suas conclusões, não deixando nenhuma criança de fora. 

O jogo se define com as seguintes regras: em um tabuleiro com 32 casas, os 

participantes devem colocar em 14 casas, palavras com sentidos de injustiça, 

negação de direitos e outras já existentes. Essas casas são as que se encontram 

nas extremidades do tabuleiro. Em cima dessas palavras há uma pedra, significando 

que a pedra é o “peso” que precisa ser retirado daquela casa. 

Em outras 6 casas que têm a cor preta predominante, cada dupla de 

jogadores deve colocar uma semente (apenas uma semente por casa).  

Após jogarem o dado iniciam o jogo. Nas 12 casas restantes eles caminham 

com suas sementes até chegar a uma casa com pedra. Após duas duplas chegarem 

à mesma casa, elas escolhem uma palavra, também já existente, para solucionar o 

problema e, assim, retirar a pedra da casa. Têm relação com cidadania, essas 

palavras-sementes, tais como: solidariedade, amor, respeito, dignidade, entre 

outras. 

As duplas devem explicar por que escolheram aquela palavra-semente e, se 

todos os participantes concordarem, a pedra pode ser retirada.  
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Figura 7: Modelo do jogo de tabuleiro utilizado 

 

O jogo aconteceu com algumas dispersões, mas a maioria participou com seu 

ponto de vista sobre o assunto. As duplas foram montadas pelos próprios alunos e 

se configurou da seguinte maneira: (TY e E, H e W, FB e V*, GD* e T, F* e TH, A e 

J, M* e L). Os alunos com asterisco são da escola privada e os demais são os 

alunos da rede pública.  

Ao término do jogo, PP perguntou quem já havia ouvido a palavra ‘cidadania’ 

e o que ela significava para cada um. Alguns alunos expuseram seus pontos de 

vista, então PP voltou a explicar que aquele era um tema que a LEGO tinha 

informado aos participantes do concurso Bloco a Bloco para ser pesquisado e que 

deveria ser elaborada uma solução para uma situação-problema da comunidade em 

que os participantes se inserem. 

Então, PP finalizou a aula com um vídeo sobre cidadania e LI contou que as 

outras turmas estavam fazendo um questionário com as pessoas que conheciam 

para ver o ponto de vista de cada entrevistado sobre o assunto. PP questionou os 

alunos perguntando o que eles acreditavam que poderiam fazer para iniciar a 

pesquisa solicitada, mas nenhum deles se colocou. PP então pediu para pensarem 

sobre um questionário e poderem conversar na aula seguinte. 

3.2.1 Excerto 1 – Aula 8 – Análise  

Esse excerto foi retirado da cena após PP ter explicado as regras do jogo e as 

duplas terem sido montadas. Como explicado acima, as duplas foram compostas por 

um aluno de idade maior juntamente com outro de idade menor. Os alunos da 
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escola privada formaram dupla com alunos da rede pública. O jogo já havia passado 

por uma jogada (haviam retirado uma pedra do caminho) com duas duplas e o 

excerto abaixo se refere à segunda jogada com outras duas duplas. Havia dúvida na 

escolha da palavra que as duplas precisavam escolher para retirar a próxima pedra, 

denominada ‘humilhação’. 

Turnos Análise 

(204) PP: escolhe uma palavra com a sua 
dupla...respeito? e vocês acham o quê? 
...respeito também... por que que vocês 
acham que respeito vai tirar a pedra da 
humilhação? ((as duplas escolheram as 
palavras sem ver qual a palavra que a outra 
dupla pegava)). 

Pedido de explicação com os pronomes 
interrogativos o que? e por que? 

(205) F*: porque você humilha uma pessoa 
quando você não tem respeito por ela... 
quando você tira sarro dela...o tempo todo 
sem respeito... e isso não existiria... 

Réplica elaborada com exemplificação e 
desenvolvimento. 

(206) M*: é o bullying.. Entrelaçamento de vozes 

(207) F*: é a velha história do bullying.. Confirmação da réplica dada pelo colega 

(208) PP: o bullying é uma forma de 
desrespeitar? é isso? o que que vocês 
acham? 

Pedido de concordância por meio do verbo de 
modalização achar 

(216) TY: eu acho que é muita falta de 
respeito... 

Réplica simples enfatizada com o advérbio de 
intensidade muito 

(217) PP: o que que é falta de respeito...TY? Pedido de explicação marcado com o 
pronome interrogativo o que? 

(218) TY: você xingar uma pessoa... Réplica com esclarecimento 

(219): PP: e xingar uma pessoa é humilhar 
essa pessoa? Q 

(220) TY: é...é humilhar a pessoa...a pessoa 
fica constrangida... 

Desenvolvimento com repetição do 
entendimento. 

(221) PP: o que mais é humilhar? o que mais Questão para entrelaçamento das falas com 
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a gente pode fazer que humilha uma pessoa? uso do pronome indefinido mais, com 
mudança de tópico sem expansão das 

respostas. 

 

Enunciativamente, todos os participantes assumiram o turno como 

interlocutores para as colocações de suas ideias, caracterizando o discurso como 

dialógico com objetivo de suscitar comentários, discussões e argumentações. 

Entretanto, o discurso ocorre com repetição do que o outro já disse, sem explicações 

ou exemplificações concretas. Foram observados, como tensividade retórica, 

conflitos conceituais quanto à questão da falta de respeito e humilhação.  

O excerto inicia-se no turno (204) com o questionamento de PP quanto à 

palavra escolhida por duas duplas (respeito) para eliminar outra palavra do jogo 

(humilhação). Ela fez um pedido de explicação e F corroborou sua resposta dando 

exemplos do que é humilhar. M, por sua vez, entrelaçou sua voz à de F colocando a 

palavra bullying como definidora do que é humilhar, desrespeitar. PP solicitou o 

esclarecimento para o conceito de bullying no turno (208) “o bullying é uma forma de 

desrespeitar? é isso? o que que vocês acham?”; porém, fez uma pergunta de 

sim/não, seguida de um pedido de concordância, não sendo possível o 

desenvolvimento da resposta de F* ou M*. Segundo Mateus (informação verbal)24 do 

docente, se requerem algumas atitudes para que haja argumentação crítico-

dialógica. Dentre elas, Mateus assinala: a disposição para analisar diferentes pontos 

de vista, o compromisso em considerar como legítimas todas as formas de crítica e 

contra-argumentos; e o cuidado em assegurar ampla participação de diferentes 

vozes, bem como a criação de espaços seguros. PP não assumiu essas atitudes 

com competência, deixando que o processo argumentativo se tornasse falho. 

Entretanto, TY deu continuidade ao processo de interação verbal, construindo seu 

discurso pela implicação do papel do colega.  

Essas vozes constituídas sócio-histórico-culturalmente (BAKHTIN/ 

VOLOSHINOV, 1929/2010), estão envolvidas na colaboração uma vez que elas 

“seriam ouvidas, em uma participação intensa e aberta entre o Eu-e-o-Outro, 

voltadas ao questionamento de si” (LIBERALI & MAGALHÃES, 2009). 

                                                           
24

 Considerações feitas durante aula do curso “A importância da argumentação na educação”, em 06 
de agosto de 2014, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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Ao questionar o que poderia ser ‘humilhar’, além do que já havia sido 

pontuado por TY, PP abriu espaço para que os outros alunos pudessem entrelaçar 

suas falas, trazendo seus sentidos à discussão. Ao fazer essa pergunta, PP teve 

como objetivo construir um contexto de colaboração (MAGALHÃES, 2010), no qual 

haveria espaço para o compartilhar. 

Abrir espaço para um contexto de colaboração é argumentar 

colaborativamente e, como Liberali (2013) ressalta, a argumentação é fundamental 

na concepção de educação pautada numa visão multicultural, a qual compreende 

múltiplas formas de representação de sentidos da realidade. A argumentação 

colaborativa torna-se base necessária para a produção de possibilidades de 

escolhas, pelos participantes da pesquisa, na tomada de decisões sobre seus 

modos de viver. Infelizmente, esse processo de condução colaborativa realizado por 

PP foi tímido, podendo chegar, até mesmo, à nulidade, como já dito acima, sem 

evidências do princípio da argumentação crítico-dialógica. 

3.2.2 Excerto 2 – Aula 8 – Análise  

A cena de que foi extraído este excerto aconteceu durante a discussão da 

terceira dupla para a finalização da jogada, ou seja, da retirada da pedra 

denominada ‘falta de estrutura da escola’. Aqui, foi possível perceber o ponto de 

vista concordante de uma aluna da escola pública, A, com um aluno da escola 

privada, GD*, além de, mais adiante a mesma aluna discordar da posição colocada 

pela dupla formada por alunos da escola pública, W e H.  

 Neste excerto, um dos alunos da dupla da escola pública, H, não concordou 

com a palavra que os outros alunos escolheram e PP finalizou o excerto dizendo 

que deveriam usar ambas as palavras (envolvimento e respeito), pois não tinha 

tempo para prolongar a discussão.  

Turnos Análise 

(256) PP: vâmo/ lá... então ó::... a gente vai 
tirar a ‘falta de estrutura da escola’... 
heim...que palavra que cês/ vão usar?  

((‘falta de estrutura na escola’ era a pedra que 
ocupava uma das casas em que as duplas 
caíram)) 

Pedido de informação 
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(277) GD*: envolvimento... Réplica simples 

(278) PP: envolvimento...e aí? a outra dupla 
pensou em? 

Pedido de informação por meio de 
espelhamento 

(284) H:...respeito... Réplica simples 

(285) PP: respeito e envolvimento...uma 
dupla... então vâmo/ lá...fala... 

Pedido de explicação por meio de 
espelhamento 

(286) GD*: eu acho que é porque se as 
pessoas se envolvessem com a estrutura da 
escola não teria problemas... 

Réplica elaborada com apresentação de ponto 
de vista. 

(287) PP: que tipo de problemas que a gente 
conseguiria sanar com envolvimento? 

Questão para entrelaçamento das falas por 
meio de a gente expressando ideia de 1ª 

pessoa do plural  

(288) GD*: se o Governo se envolvesse mais 
com as escolas, elas teriam mais... elas 
seriam melhores e teriam mais recursos... 

Apresentação de ponto de vista 

(289) A: é vero... Concordância 

(290) PP: que que vocês escolheram? 
respeito? cês querem trocar? cês querem 
ficar com respeito? que que cês acreditam? 
((se dirigindo a outra dupla, que acena 
positivamente com a cabeça quando PP 
pergunta ‘respeito?’)) 

Pedido de esclarecimento  

(291) W: quero ficar com respeito... Réplica simples 

(292) PP: querem ficar com respeito...por que 

que vocês acham que o respeito vai 

conseguir tirar a pedra de falta de estrutura 

na escola? 

Pedido de esclarecimento por meio do 
pronome interrogativo por que 

(293) W: na sala de aula tem muita falta de 

educação com nóis/ mesmo... com [ 
Réplica elaborada com tentativa de explicação 

(294) H: é...quando a professora tá 

explicando [ 
Tomada de turno com exemplificação 

(295) A: tem nada a ver... tem nada a ver. 

cês/ tão/ explicando respeito... cês/ tem que 

Entrelaçamento de vozes com refutação de 
argumento 
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explicar por que essa palavra tem a ver com 

falta de estrutura na escola... 

(296) H: então...respeito... Réplica simples 

(297) A: falta de estrutura... Explicação por meio de repetição  

(298) H: então...estrutura é o quê? Pedido de esclarecimento 

(299) PP: então...o que que você acha que é 

estrutura? 
Pedido de esclarecimento 

(300) T: estrutura...construir... Réplica simples  

(301) PP: é construir...o T tá falando 

construir... existem várias estruturas... 

estrutura emocional... estrutura física... o que 

que é estrutura física? 

Espelhamento como continuação da 
informação dada pelo aluno. Pedido 

de expansão. 

(303) PP: eu tô/ entendendo...veja bem...que 

eles tão/ dizendo é...que o respeito envolve 

estrutura emocional? Pode-se dizer assim? 

Apresentação de ponto de vista com pedido 
de concordância direcionando a resposta do 

aluno. 

(305) PP: e...acho que os meninos aqui tão 
dizendo envolvimento tanto é:: físico...quanto 
emocional...acho que [ 

 ((se referindo à outra dupla que havia 

escolhido a palavra envolvimento)) 

Tentativa de resolução 

(308) PP: cê/ acha que não? Pedido de confirmação com pergunta de 
sim/não 

(309) A: lógico que ia...porque os professores 
da prefeitura tavam/ de greve e eles 
conseguiram que as salas...não tivessem 
mais 40 alunos dentro de uma sala de aula... 

Réplica elaborada com exemplificação 

(310) W: então...só muda isso...agora outra 
coisa muda? 

Concordância parcial 

(313) PP: agora...me fala uma coisa... W... 
isso que a A trouxe agora... que os 
professores conseguiram com que diminua o 
número de alunos... se diminuir o número de 
alunos dentro de uma sala... talvez os alunos 
[ 

Tentativa de resolução 
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(314) A: aprendam mais. Tomada de turno com exemplificação 

(315) PP: ...consigam escutar melhor a 
professora porque [ 

Retomada de turno com tentativa de 
engajamento 

(316) A: e aprendam mais... Tomada de turno com espelhamento 

(317) PP: ...vai ter menos alunos...que que 
cê/ acredita? 

Pedido de esclarecimento com exemplificação 

(318) W: aí...sim... Réplica simples 

(319) A: que os professores vão ter mais 
tempo pra explicar pros alunos...de cada 
um... 

Entrelaçamento de vozes com exemplificação 

(320): PP: é assim...a gente tem que decidir 
qual palavra vai ficar se é respeito ou 
envolvimento... pessoal o que que vocês 
acham? 

Pedido de concordância por meio de condição 
de obrigatoriedade tem que e abandono. 

(325) F*: com o envolvimento do governo e 
da prefeitura eles fazem mais escolas... dá 
melhor salário pros/ professores... melhor 
qualidade de ensino... tudo isso precisa de 
envolvimento... 

Apresentação de ponto de vista com 
desenvolvimento  

(332) H: não... mas eu quero ver o que 
adianta envolvimento sem respeito... que que 
adianta? 

Discordância com pedido de explicação 

(333) PP: o H tá/ colocando uma coisa 
interessante...o que que adianta envolvimento 
e não ter respeito...eu acho que tem que ter 
os dois... né, H? 

Retomada e conexão entre as asserções dos 
participantes 

 

Neste excerto os participantes tiveram papéis reciprocamente trocados como 

enunciadores para a defesa de seus pontos de vista. PP assumiu o papel de 

agenciadora política, buscando estabelecer relações entre as ideias surgidas e 

conexões entre posições distintas, apesar de, em alguns momentos, não retomar as 

perguntas para expansão da multiculturalidade. PP teve o objetivo de examinar 

criticamente a argumentação do outro, enquanto alguns alunos, como A, tiveram o 

objetivo de mudar o pensamento do outro, assim como W, que teve como objetivo, 
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em determinado momento, atingir a vontade de alguns interlocutores, quando 

responde, no turno (318) aí...sim...  

O conteúdo temático do excerto 2 está permeado de conflitos conceituais, 

além das diferentes proposições sobre o mundo, posicionadas pelos participantes. A 

professora-pesquisadora iniciou a abertura de turno deste excerto, com um pedido 

de informação referente à melhor palavra que poderia suprimir a questão da falta de 

estrutura na escola. As duplas que estavam na casa “falta de estrutura na escola” 

eram GD* com T e H com W. GD* escolheu envolvimento e H optou por respeito. 

Após PP pedir explicação às duplas, GD* colocou seu ponto de vista – turno (288) 

“se o Governo se envolvesse mais com as escolas elas teriam mais... elas seriam 

melhores e teriam mais recursos...” A posicionou-se a favor dessa dupla com a frase 

“é vero”, no turno (289), usando uma expressão que se organiza para avaliar 

condições de verdade, expressa em alto grau (LIBERALI, 2013). 

A, que é aluna da rede pública, concorda com o pensamento de GD*, aluno 

da escola privada. Por ser um local de sujeitos com origens sócio-históricas distintas, 

há uma multiplicidade de realidades e, conforme Liberali (2013), se nesse espaço há 

múltiplas possibilidades de representar e viver a realidade, então esse contexto é 

privilegiado para a reflexão de vivência. Ou seja, esse contexto produz uma ocasião 

favorável de convivência com as possibilidades de um embate, de conflitos, para a 

busca do verossímil. 

Como na adolescência as possibilidades de atividade mental passam a se 

realizar de maneira mais autônoma na esfera subjetiva, os alunos evidenciam  

emoções que se entrelaçam na constituição do pensamento verbalizado 

(VYGOTSKY, 1930/2009).  Marcas dessa fase são observáveis nos momentos em 

que A toma o turno para expor seu ponto de vista de maneira adversa – turno (295) 

“tem nada a ver... tem nada a ver. cês/ tão/ explicando respeito... cês/ tem que 

explicar por que essa palavra tem a ver com falta de estrutura na escola...” 

PP fez um pedido para que a dupla seguinte, H e W, explicasse sua escolha 

e, ao mesmo tempo proporcionou-lhes a possibilidade de trocar a palavra escolhida 

anteriormente, não intervindo na resposta de A. Tal postura impossibilitou que o 

processo argumentativo se ampliasse.  

Pode-se apontar que, nesse momento, houve a falta de um interlocutor 

exigente, descrito por Pontecorvo (2005) como aquele que, por não estar satisfeito 
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com as respostas e dizeres dos alunos, propõe objeções e perguntas mais incisivas, 

delimitações, motivando o grupo a procurar respostas mais aceitáveis, explicações 

mais bem fundamentadas, promotoras da manifestação e articulação do raciocínio. 

Houve um rompimento da possibilidade de apoio que revelasse interesse e 

consideração pelas colocações dos alunos. Isso pode ser evidenciado pela falta de 

perguntas que enfocam as contradições, com o objetivo de aprofundar os temas 

discutidos como promotores de novas compreensões (MAGALHÃES, 2011; 

OLIVEIRA, 2011). 

Nesse momento, W manifestou sua decisão com uso do verbo ‘querer’ no 

turno (291) “quero ficar com respeito”. PP, então, pediu esclarecimento sobre como 

essa palavra eliminaria a falta de estrutura na escola. W fez uma tentativa de 

explicação e teve seu turno interrompido por H, que também teve seu turno 

interrompido por A, que contra-argumentou em relação às respostas anteriores. 

Percebeu-se um jogo de palavras e discordâncias entre A, H e W e a apresentação 

da definição da palavra “estrutura” inserida por T. Então PP utilizou-se de algumas 

exemplificações sobre a palavra “estrutura” para oferecer possibilidades de 

continuarem a compartilhar significados. 

A impulsividade emocional elevada na adolescência leva os alunos a 

considerar a palavra como viabilizadora dos modos de interação com os outros e 

como modos de operação mental individual  e intersubjetivo. Esses alunos começam 

a formar conceitos e surge, como relata Vygotsky (1930/2009), uma nova forma de 

imaginação em suas atividades. 

Segundo Vygotsky (1934/1987), cada participante deixa à mostra sua marca 

sócio-histórica revelada nos sentidos que possui. Isso pode ser observado no turno 

(300) “estrutura...construir...”, no qual T insere a significação da palavra ‘estrutura’; 

no turnos (301) “é construir... o T tá falando construir... existem várias estruturas... 

estrutura emocional... estrutura física... o que que é estrutura física?” e no (303) “eu 

tô/ entendendo...veja bem...que eles tão/ dizendo é...que o respeito envolve 

estrutura emocional? Pode-se dizer assim?” Dessa forma, PP revela que a mesma 

palavra pode ter diferentes sentidos. Contudo, PP poderia ter questionado os alunos 

sobre a questão da estrutura física, não centralizando a discussão. Dessa maneira 

seria possível, por meio da argumentação, como trata Liberali (2013) a produção 
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coletiva de significados compartilhados para a comunidade multicultural. Essa é a 

visão da argumentação como articuladora da multiculturalidade. 

Essas relações estabelecidas por meio da palavra fazem com que os sujeitos 

externalizem seus sentidos e criem espaços para que a palavra do outro evolua e 

sua consciência se transforme pela possibilidade de composição e negociação de 

sentidos e criação de novos significados. Esses significados não mais se relacionam 

apenas a um, mas sim a todos que externalizaram suas vozes, possibilitando a 

criação de ZPDs mútuas (VYGOTSKY, 1934/1987), e a criação de atividades 

revolucionárias, como afirmam Newman e Holzman (1993/2002). 

No turno (306), W materializou seu pensamento, verbalizando-o, discordando 

e confrontando A por meio da colocação “então...só muda isso...agora outra coisa 

muda?”  

A historicidade de cada indivíduo o ajuda a construir o modo como ele 

desenvolve sua perspectiva multicultural sobre fatos e expressões, como  a discutida 

neste excerto (estrutura da escola). W frequenta a mesma escola que A e reside no 

mesmo bairro também; porém, suas identidades, segundo Kymlicka (1995), muda 

em um mundo de livre comércio e das comunicações globais. A multiculturalidade 

está permeada pelo acadêmico e pelo social, pela produção de conhecimento, pela 

militância e pelas políticas públicas (CANDAU, 2008). W adota um sentido diferente 

do de A porque suas identidades refletem escolhas políticas e interações contínuas 

com outros sujeitos do espaço social.  

No intuito de esclarecer a questão para W, PP realizou a explicação da 

resposta de A de modo que o aluno pudesse elaborar seus sentidos reflexivamente 

e, por meio de sua réplica no turno (318) “aí...sim...”, foi possível perceber que o 

aluno concordou com a argumentação de A. 

Segundo Vygotsky (1934/1987), a fala é conectada aos processos de 

pensamento para a concepção da formação da consciência, que, embora individual, 

se constrói nas relações sociais mediadas pela argumentação. Ao argumentar 

socialmente com outros alunos, W pôde expor seu ponto de vista que construiu 

conscientemente com a intervenção de A e PP.  

Além da argumentação fundamental para o processo de multiculturalidade, 

Santos (2008), propõe o multiculturalismo emancipatório, pelo qual haveria a 

legitimação da pluralidade de conhecimentos e de concepções diversas sobre a 
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dignidade humana e sobre o mundo, por meio de um comprometimento dialógico 

com os modos de vida de cada um, com a compreensão da falta de neutralidade das 

escolhas de saberes e de sua hierarquização.  

O tipo de organização feito por PP, nos turnos 313 a 317, com 

exemplificações, possibilitou, em alguns momentos, provocar um desencadeamento 

de falas, uma vez que a fala de um torna-se uma força real para o desenvolvimento 

do outro (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2010), resultando em um processo de 

reflexão interna. 

PP expôs uma condição de obrigatoriedade para poder finalizar a jogada, 

assim como proporcionou o engajamento dos outros alunos na discussão e a 

definição do objeto no turno (320) “é assim... a gente tem que decidir qual palavra 

vai ficar, se é respeito ou envolvimento... pessoal o que que vocês acham?”. F* 

evidenciou seu ponto de vista referente à palavra envolvimento, mas H contrapôs no 

turno (332) “não... mas eu quero ver o que adianta envolvimento sem respeito... que 

que adianta?”. PP realizou, nesse instante, um movimento que promoveu uma 

adequação para possíveis concordâncias de H no turno (333) “o H tá colocando uma 

coisa interessante... o que que adianta envolvimento e não ter respeito... eu acho 

que tem que ter os dois..., né, H?”. 

Acima, é possível perceber um rompimento ao final do excerto por uma 

colocação de H e um posicionamento de não concordância com os possíveis 

exemplos oferecidos pelos outros participantes. Nesse momento da aula, pela 

colocação de PP, observa-se que não houve um caráter responsivo na mediação 

realizada por ela. Sua intervenção era fundamental para que os alunos pudessem 

agir e responder, construindo seu discurso pela implicação do papel do outro, 

exercida nos processos de interação verbal, conforme aponta Bakhtin (1929/2010).  

Por outro lado, PP possibilitou, em alguns momentos, que os alunos 

pudessem ir além da simples distribuição equitativa do conhecimento científico, 

promovendo a produção ecológica de saberes com a participação dos sujeitos e 

seus diferentes saberes; a percepção da vontade de lutar contra a desorientação, 

reconhecendo que não há caminhos absolutos nem verdades únicas, apenas 

permanentes processos de escolhas (SANTOS, 2008). 

 O jogo continuou sem a decisão de uma palavra para finalizar a jogada, uma 

vez que H não concordava com a palavra escolhida pelos outros. PP havia deixado 



     

 
 

124 

claro, durante a explicação das regras, que somente uma palavra valeria e, assim, 

possibilitaria que as contradições surgissem. Embora o excerto não mostre, o jogo 

precisava terminar devido ao tempo limitado que tinham; por isso, PP disse que 

retomariam a discussão após o término do jogo, mas isto não se realizou. 

3.3 Aula 9 – Descrição  

Esta aula foi iniciada com LI fazendo uma explicação sobre como realizar uma 

pesquisa. Foi um encontro em que LI precisou pedir a atenção dos alunos por 

muitas vezes, pois estavam muito agitados e querendo expor seus pontos de vista. 

Havia uma lousa branca com um esquema sobre como fazer uma pesquisa e, no 

canto esquerdo, da lousa liam-se os seguintes itens: tema (animal de estimação); o 

que sei/o que é; problemas e soluções. Os alunos deveriam citar um animal de 

estimação, expor o que sabiam sobre ele, quais os problemas que poderiam existir 

quando se tem um animal de estimação e quais as soluções para um determinado 

problema. 

Após explanação e participação de alguns alunos, o professor pediu para que, 

em quinze minutos, discutissem o conceito de cidadania, pois a pesquisa que a 

equipe deveria realizar era sobre esse tema, no qual a LEGO estava pautada para a 

realização do concurso Bloco a Bloco. Essa discussão deveria ser em grupo. Os 

alunos se juntaram por afinidade para conversar. Um dos grupos não discutiu o tema 

(FB, L e TH). Era um grupo composto por três meninas de aproximadamente 9 anos 

e que gostavam muito de brincar com os materiais que ficavam nas prateleiras da 

sala em que aconteciam os encontros. 

Quando o tempo se esgotou, o instrutor solicitou que todos fossem para fora e 

iniciou uma espécie de chamada oral. Convidava uma dupla, ou trio, para falarem o 

que entendiam por cidadania.  

Nesse momento da aula, enquanto LI conversava com os pequenos grupos, 

houve instantes de diálogos diversos entre os alunos, isto é, assuntos distintos ao 

tema da pesquisa, abrindo espaço para que todos os participantes pudessem 

conversar e se conhecer um pouco melhor. Em certo instante, GD* oferece bala aos 

alunos que estão próximos a ele e PP descobre que não são permitidos doces e 

gomas de mascar no local, assim como é proibido o uso de telefone celular. Em 
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outra ocasião, E e PP conversam sobre a maneira como as pessoas de locais 

distintos falam.  

Após todos passarem pela chamada, LI os convocou para dizer qual 

“problema” relacionado à cidadania havia predominado entre os participantes. A 

partir daí, orientou para que iniciassem o trabalho de soluções na aula seguinte. 

Segundo o instrutor, a definição de cidadania registrada pelo grupo foi “conjunto de 

direitos e obrigações dos cidadãos” e o tema de pesquisa eleito foi “precariedade do 

transporte público”. 

Esse encontro foi possibilitador de eventos dramáticos, definidos por Veresov 

(2012), a partir de Vygotsky (1934), como categorias que significam colisão, 

contradição. Assim, a relação social proporcionada nesta aula não foi apenas uma 

relação social comum entre os indivíduos: foi uma relação que apareceu como uma 

categoria, isto é, como uma experiência de colisões sociais. 

3.3.1 Excerto 1 – Aula 9 – Análise  

 O excerto relacionado à análise abaixo foi retirado do início da aula em que o 

instrutor LI pediu o turno para explicar aos alunos quais seriam as regras daquela 

atividade. LI fez, então, um levantamento sobre animais de estimação, com os 

alunos, que acabaram por definir, por meio de descrição, o cachorro como o animal 

de estimação a ser pesquisado. Após a definição, LI situou-os com outra questão 

sobre quais problemas poderiam surgir para quem possuísse um cão. Dentre os 

cinco problemas que surgiram25, os alunos escolheram, por meio de votação, o 

problema “doenças”, para resolver; e alguns citaram algumas doenças como raiva e 

câncer. LI escolheu a raiva como a enfermidade a ser discutida. Perguntou o que 

deveria ser feito se o cachorro estivesse com raiva e os alunos respondiam com 

propostas de solução. Enfim, LI propôs a construção de um robô para solucionar a 

questão da raiva nos cães. Depois de questionado sobre como resgatar cachorros 

no porte de um dogue alemão, LI explicou que era viável a construção de um robô, 

apesar do valor.  

Essa atividade foi um disparador para que os alunos fizessem uma pesquisa 

sobre cidadania, tema introduzido pela LEGO para a realização do concurso Bloco a 

Bloco, como já mencionado acima, como se pode acompanhar pelo excerto abaixo. 

                                                           
25

 Devido à má qualidade do som da gravação, não foi possível registrar os problemas elencados. 
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Turnos Análise 

(8) LI: pessoal... seguinte... queria discutir um 
pouquinho com vocês... nesta aula de hoje... 
a respeito da pesquisa continuar o tema... 
tá... pessoal... imaginem o seguinte tema que 
não tem nada a ver com cidadania... por 
enquanto... não tem nada a ver agora... eu só 
quero que vocês vejam o processo... 

Exórdio/ abertura do tema  

(11) LI: quero que alguém me fale um tipo de 
animal de estimação... 

Pedido de exemplificação com modalização 
lógica 

(12) Aluno: cachorro... Réplica simples com exemplificação 

(17) LI: pessoal... presta atenção... primeira 
coisa... primeira coisa sobre o cachorro... eu 
quero que vocês entendam... o que é um 
cachorro... 

Tentativa de questão controversa  

(23) FB: é um animal de estimação... ele tem 
pelo... ele tem olho... tem nariz... tem boca... 

Colocação de ponto de vista 

(25) T: olho... pulga... Tomada de turno com entrelaçamento de 
vozes 

(26) E: é um ser vivo... 
Tomada de turno com entrelaçamento de 

vozes 

(30) LI: todo mundo concorda com a definição 

de cachorro que vocês mesmos falaram? é 

algo que tem olho... pulga... pelo... 

carnívoro... com quatro patas e um ser vivo? 

Pedido de concordância com exemplificação 

(31) H: não... o meu não tem pulga... 
Discordância 

(40) LI: ... vocês estão contentes com essa 

definição de cachorro? 
Pedido de esclarecimento por meio de 

pergunta fechada 
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(41) PP: quem não concorda com essa 

definição... desse jeitinho que tá/? a maioria 

não concorda... ((a maioria dos alunos ergue 

a mão para discordar da definição colocada 

por LI)) 

Pergunta fechada com uso do pronome 
interrogativo Quem? 

(52) PP: que que pode ser isso daí que vocês 
tão/ lendo? 

Pedido de esclarecimento com uso do 
pronome interrogativo O quê? (que que) 

(53) Aluno: um gato... Réplica simples com exemplificação 

(54) Aluna: um hamster... Réplica simples com exemplificação 

(58) F*: tem pouca informação... Explicação para as asserções dos turnos (53) 
e (54)  

(66) F*: ele é parente do lobo... Exemplificação 

(67) T: do lobo? que parente do lobo... Espelhamento com discordância 

(68) FB: é sim...tá certo... 
Tomada de turno com aceitação de ideia 

apresentada por F* 

(71) LI: pessoal... presta atenção... a gente 
pode acabar essa discussão... sei lá... ficar 
nessa discussão por muito tempo... presta 
atenção... ó... independente da definição real 
de cachorro... isso daqui são coisas que 
vocês conseguiram tirar agora... sobre o 
cachorro... isso daqui já limitou bastante... eu 
vou deixar... por enquanto essa definição... 

Retomada de turno com conclusão das 
asserções e abandono 

(80) LI: ó... eu tenho uma lista de cinco 
problemas que vocês listaram... tá? pessoal... 
se vocês tivessem que discutir qual problema 
vocês gostam mais de trabalhar... então 
vamos fazer uma votação rápida...                             
((o barulho não permitiu distinguir as vozes e 
as definições dos problemas em se ter um 
cachorro, elencados pelos alunos)) 

Pedido de escolha por desejo 

(89) LI: (...) por votação... o que vocês 
escolheram foi doenças... Colocação da conclusão da escolha 
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(93) LI: pessoal, presta atenção... tem várias 
doenças no cachorro... certo? 

Pedido de concordância com uso do adjetivo 
certo  

(96) F*: o cachorro tem raiva... Réplica simples com exemplificação 

(98) FB: tem câncer... 
Tomada de turno com entrelaçamento de 

vozes 

(101) LI: pra adiantar a coisa... já que está 
todo mundo interessado... vamos estudar a 
coisa da raiva... pessoal... imaginem o 
seguinte... vocês estão numa área que todos 
os cachorros estão com raiva e vocês 
precisam fazer uma espécie de controle... 

Escolha de uma colocação de hipótese sem 
abertura para outros pontos de vista 

(102) T: eu sei... botar na coleira... Tomada de turno com exemplificação 

(106) J: atirar um dardo tranquilizante... Tomada de turno com exemplificação 

(107) LI: vocês precisam fazer alguma coisa 
pra controle disso... que que vocês sugerem? 

Retomada de turno com pedido de 
esclarecimento 

(108) V*: separar toda comida do cachorro 

que... é:::... poderiam transmitir é:: o vírus da 

raiva... 

Réplica elaborada com complementação 
explicativa 

(110) F*: Deus do céu... V... mordida de 

cachorro ( ) você nunca foi vacinado com 

isso? nunca ouviu falar que raiva de cachorro 

(  ) fica espumando a boca? 

((F* tenta justificar que a raiva não é 
transmitida pela comida e sim pela mordida 
do cachorro)) 

Tomada de turno com refutação de argumento 
e tentativa de justificativa 

(111) LI: pessoal... por favor... atenção aqui... 

o que que a gente chegou até agora de 

conclusão... eu comecei com um animal de 

estimação... vocês sugeriram cachorro... 

segundo a nossa própria definição de 

cachorro... é um ser vivo... parente do lobo.... 

que tem olho... rabo... pelo... carnívoro... com 

Tentativa de conclusão compartilhada 



     

 
 

129 

quatro patas e orelhas... em relação aos 

problemas... a gente identificou... a raiva... 

então pelo que eu tô/ observando daqui... a 

gente tem que pegar todos os cachorros 

infectados... levar no veterinário... acorrentar 

eles... vacinar eles... e descobrir como é que 

esse vírus funciona...  

(115) LI: prestem atenção... eu vou propor 

uma coisa pra/ vocês então... e se a gente 

criasse um robozinho que ele consegue saber 

se o cachorro tá ou não infectado... ele pega 

o cachorro e leva até o veterinário 

responsável... 

Asserção conclusiva sem abertura de 
resolução do problema 

(118) F*: tá... mas como a gente vai fazer pro 

robô pegar um dogue alemão? Pedido de esclarecimento 

(122) LI: imaginem a seguinte situação... se a 

gente desconsiderar o preço a gente pode 

imaginar o que a gente quiser... então uma 

possível solução é montar um robô pra ficar 

pegando cachorros com raiva... talvez não 

seja viável... mas é possível... e esse 

processo que eu fiz... desde o começo até 

aqui... é o processo de pesquisa da LEGO... 

vocês começam com um tema... vocês têm 

que entender o que vocês estão 

trabalhando... identificar um problema sobre 

esse tema e a partir do problema buscar uma 

solução... só que não estamos trabalhando 

com cachorros... 

Réplica elaborada com complementação 
explicativa 

(123) FB: estamos trabalhando com 

cidadania... Tomada de turno conclusiva 

 
Observando enunciativamente o papel dos interlocutores neste excerto, 

veem-se situações em que os participantes assumem seus discursos como oradores 

e situações, como ouvintes. LI adotou a postura, em determinados momentos, como 

um interlocutor com objetivo de atingir o sentimento dos outros interlocutores e, em 

outros momentos, com o de intensificar o pensamento por meio da compreensão de 

rede e multiplicidade. Percebeu-se, entre os alunos, objetivos também distintos, 
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como suscitar comentários e argumentações, colaborar para a construção do 

pluralismo e levar o grupo à busca de soluções. 

De acordo com as categorias propostas por Liberali (2013), o conteúdo 

temático se organizou por feixes de possibilidades e por diversas propostas de 

mundo, uma vez que os participantes têm origens sócio-históricas distintas e 

carregam múltiplas maneiras de conhecimentos, cruzando fronteiras entre os 

saberes (SANTOS, 2008). 

A abertura de turno deste excerto foi feita por LI, que iniciou sua fala 

introduzindo o tema da aula e solicitando que todos pensassem em um animal de 

estimação para explicar aos alunos como se faz uma pesquisa. A primeira resposta 

dada sobre um animal de estimação foi ‘cachorro’, uma vez que este bicho parece 

ser o animal mais comum nos lares brasileiros. Então, no turno (17) “pessoal... 

presta atenção... primeira coisa... primeira coisa sobre o cachorro... eu quero que 

vocês entendam... o que é um cachorro...”, LI deu continuidade ao assunto e teve 

seu turno tomado por FB que entrelaçou sua voz no turno (23), colocando seu ponto 

de vista sobre o animal “é um animal de estimação... ele tem pelo... ele tem olho... 

tem nariz... tem boca...”. Em seguida, T também tomou o turno e fez sua colocação 

(25) “olho... pulga...”, assim como E: (26) “é um ser vivo...”, complementando.  

A maneira como LI se expressou no turno (30) “todo mundo concorda com a 

definição de cachorro que vocês mesmos falaram? é algo que tem olho... pulga... 

pelo... carnívoro... com quatro patas e um ser vivo?”, espelhando as falas dos alunos 

para fazer um pedido de concordância e todos poderem refletir sobre seus sentidos 

para compartilhar um significado em conjunto, proporcionou aos participantes o 

engajamento na ação discursiva, pois se mostraram responsivos, expressando seus 

pensamentos. Porém, segundo Ninin (2013), ao direcionar a pergunta para todos os 

participantes, LI  corre o risco de não escutar nenhuma resposta, pois o ouvinte não 

entende ser uma pergunta direcionada a ele. Esse movimento faz com que o orador 

perca a oportunidade de articular a tensividade. 

Observe-se que F*, no turno (58), fez uma colocação sobre ter pouca 

informação sobre o animal e, mais adiante, apresentou uma característica essencial 

sobre o cachorro (turno 66 “ele é parente do lobo...”). No turno (71), LI finalizou a 

discussão, concluindo que o significado construído pelo grupo até aquele momento 

bastava. No entanto, a pergunta é um instrumento de mediação e permite provocar 
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um movimento na ZPD para suscitar avanço no nível da consciência critica, por meio 

da articulação da argumentação (NININ, 2013). Sendo assim, LI interrompe o 

processo de construção da ZPD ao finalizar a discussão. 

A multiculturalidade que se expandiu durante o processo de argumentação 

dos alunos abre espaço para a troca de experiências entre os participantes, 

defendida por Rojo, ao citar Garcia Canclini (1989 apud ROJO, 2012, p.16), como 

um processo de hibridação, o que permite que cada pessoa possa reorganizar sua 

produção cultural. Isso fica evidenciado nos turnos (108) e (110) quando, após 

algumas considerações dos alunos com relação às doenças que os cães podem ter 

e a escolha de uma delas, como problema a ser resolvido – a raiva –, os meninos 

precisaram refletir sobre como controlá-la. No turno (110) “Deus do céu...V... 

mordida de cachorro ( ) você nunca foi vacinado com isso? nunca ouviu falar que 

raiva de cachorro (  ) fica espumando a boca?”, F* mostra-se indignado quanto à 

resposta de V* (108) “separar toda comida do cachorro que... é:::... poderiam 

transmitir é:: o vírus da raiva...”. Para sustentar sua afirmação sobre a transmissão 

do vírus da raiva, o aluno exemplifica com conhecimentos cotidianos, o que traz à 

tona “a vida que se vive” (MARX & ENGELS, 1945-46/1999). 

Esse conceito cotidiano, ou não científico, é relacionado ao conceito científico 

que se quer alcançar na partilha de sentidos e criação de um significado 

compartilhado de como curar os cachorros com raiva por meio da robótica.  

Segundo Santos (2008), a hegemonia do conhecimento científico, como 

apresentado pelas sociedades ocidentais, não é distribuída equitativamente na 

sociedade, além de ser ineficaz em dar conta dos tipos de realidades colocadas na 

vida humana. Isso fica evidenciado quando F* fala sobre a transmissão da raiva, 

questionando V*, cujo conhecimento parece estar baseado em sua realidade.  

Além disso, ao enunciar a expressão “Deus do céu”, F* parece experimentar 

uma “colisão emocional”, um evento dramático ou uma “categoria” (VERESOV, 

2012), no sentido atribuído por Vygotsky (1934, p. 105) a uma relação social entre 

duas pessoas, que pode ser dramática, ou seja, uma categoria. 

Percebe-se, neste excerto, que os sujeitos em atividade estabeleceram 

relações que propiciaram um contexto colaborativo, tal como definem Liberali e 

Magalhães (2009). Discutindo o papel da argumentação na formação de 

professores, as pesquisadoras apontam para a necessidade do compartilhamento 
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de sentidos como uma maneira de exercitar a apropriação, a recusa, a confrontação 

e a combinação dos sentidos expostos por um grupo para a criação de novos 

significados. Colaborar não compreende apenas ter os mesmos sentidos, mas sim 

confrontar, recusar ou apropriar-se deles a fim de combiná-los para a produção do 

novo.  

Dessa maneira, para que a ZPD criada no voluntariado educativo se constitua 

como um espaço colaborativo, é preciso que os participantes trabalhem juntos e que 

o objeto compartilhado seja alcançado, pois a perspectiva multicultural de mundo 

abre espaço para múltiplos modos de significar, agir e ser. Portanto, é importante 

haver distintas apresentações de suportes, contraposições e outras posições de 

tomadas de decisões para que os participantes possam construir ZPDs repletas de 

produção criativa (LIBERALI, 2013). 

Uma ação pode ser considerada colaborativa porque valoriza a voz do outro 

ao convidá-lo a externalizar suas ideias parciais, possibilitando que todos entrem em 

contato com diferentes sentidos e os combinem para a criação do novo 

(VYGOTSKY, 1934/1987). Entretanto, para que a colaboração, de fato, aconteça, é 

necessária a articulação da argumentação, ou seja, os modos em que as perguntas 

são realizadas também são essenciais ao processo e LI, neste excerto, não 

proporciona aos alunos a construção de ZPD por meio de suas questões. 

Quando LI ofereceu um modelo de pesquisa aos alunos, ele apresentou um 

modo de significar a pesquisa que a LEGO tinha determinado como tema do 

concurso, proporcionou um modo de repensar o mundo, levando em conta a 

diversidade cultural.  

Compreendeu-se, nesta análise, a abertura a uma pluralidade de modos de 

conhecimento e novas formas de relacionamento entre eles, transpondo fronteiras 

entre saberes, hegemônicos e não hegemônicos, científicos e não científicos, 

monoculturais ou multiculturais (SANTOS, 2008).  

3.3.2 Excerto 2 – Aula 9 – Análise  

O excerto a seguir fez parte do momento em que todos os participantes da 

atividade estavam fora da sala de aula, conversando sobre o que acreditavam ser 

cidadania. Como descrito acima, foram formados grupos com três integrantes para 
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essa discussão. Na cena abaixo TY, A, T e E discutem com PP sobre o assunto, até 

a ocasião em que o assunto muda para maneiras de falar. 

Turnos Análise 

(362) TY: pronto terminamo/...                      
((TY se refere ao que escreveu em um 
caderno sobre cidadania)) 

Abertura de turno com estabelecimento de 
contato  

(363) TY: eu leio... o que é? respeitar os 
idosos... o direito do trabalhador e da 
cidadania... 

Colocação de ponto de vista  

(364) A: do cidadão... Tomada de turno com correção da palavra 

(365) TY: do trabalhador é que o salário 

sempre está atrasado... mais baixo... o 

transporte público é que não tem muitos 

lugares pra/ (  ) ... solução: ajudar as pessoas 

a jogar lixo no lixo... respeitar os mais velhos 

e levar os salários dos trabalhadores... 

Retomada de turno com explicação 

(366) PP: tem muita coisa ainda pra dizer... 
Asserção conclusiva, marcada por uma 

apreciação negativa, conforme o uso dos 
advérbios muito e ainda.  

(367) TY: a gente que coisô/... Tentativa de explicação 

(368) T: eu ajudei... Tomada de turno com valorização 

(369) PP: ela falou: “- A gente coisô.” que que 
é coisô? Espelhamento com pedido de esclarecimento 

(370) E: é coisa nordestina...ó eu chamo meu 
pai de painho e minha mãe de mãinha... Réplica elaborada com exemplificação 

(371) T: eu nasci em São Paulo e quando eu 
comecei a falar mamãe eu falei mamãece eu 
disse mamãezinha aí depois meu pai veio e 
eu falei papaizinho... 

Tomada de turno com exemplificação 
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(373) E: tem gente que chama de 
mãinha...né? 

Retomada de turno com pergunta de sim/não 

(374) PP: em Salvador não fala meu rei? 

quando você vai falar com alguém você não 

fala: “- Ô meu rei?” 

Pergunta de sim/não com tentativa de 
explicação 

(375) E: eu sempre falo... 
Réplica simples 

(376) PP: cada lugar tem um jeito de falar... 

até mesmo em São Paulo tem gente que fala 

de um jeito tem gente que fala de outro... 

tem... quem mora em Osasco fala de outro... 

Concordância com ponto de vista 

 

Esta troca de turnos teve duração de cerca de quinze minutos e ocorreu no 

corredor da sala em que fazíamos as atividades, com os participantes organizados 

em grupos. Nesse tempo, todos tiveram momentos em que se misturaram para 

conversar sobre outros assuntos não determinados por LI, nem por PP. Os sujeitos 

presentes neste excerto tiveram papéis que se alternaram entre oradores e ouvintes. 

O objetivo nos primeiros minutos foi atingir a vontade dos outros interlocutores, 

porém quando a conversa se iniciou sem ter sido solicitada nenhuma tarefa, houve o 

estabelecimento de diálogos na busca do verossímil. O conteúdo temático 

constituiu-se de diversas propostas sobre o mundo de cada sujeito. 

O excerto 2 da aula 9 foi iniciado pelo estabelecimento de contato de TY com 

os sujeitos envolvidos na conversa (A, E, PP e T) por meio de sua definição sobre 

cidadania. Durante a leitura sobre o que escreveu, no turno (363) “eu leio... o que é? 

respeitar os idosos... o direito do trabalhador e da cidadania...”, TY teve seu turno 

interrompido por A, que a corrigiu; porém, a aluna TY deu continuidade à sua 

observação no turno (365) “do trabalhador é que o salário sempre está atrasado... 

mais baixo... o transporte público é que não tem muitos lugares pra/ ( ) ... solução: 

ajudar as pessoas a jogar lixo no lixo... respeitar os mais velhos e elevar os salários 

dos trabalhadores...”, não se importando com a intervenção feita.  
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Por se tratar de uma adolescente, TY vive guiada pelas suas necessidades 

artificiais, ou seja, seus interesses. Com isso, seu desenvolvimento psíquico 

apresenta mudanças de conduta, estimulando e aumentando a impulsividade do 

sentimento (VYGOTSKY, 1931-33/2006). Portanto, ao não se interessar pela 

colocação de A, TY faz valer seus interesses, parecendo ignorar a colega. 

Já no turno (366) “tem muita coisa ainda pra dizer...” PP projetou uma 

avaliação negativa, desanimadora, evidenciando que o esforço que TY fez para 

escrever seu texto não havia sido valorizado, então a aluna esclareceu, com 

orgulho, que ela e E haviam produzido o texto dizendo “a gente que coisô”, no turno 

(367). Essa tentativa de explicação abriu caminho para que os participantes da 

atividade iniciassem uma conversa informal, sem atrelamento ao assunto da aula. 

PP chamou, então, a atenção sobre a maneira como a aluna falou e perguntou, no 

turno (369) “que que é coisô?”, como pedido de esclarecimento e espaço para que 

os sujeitos se engajassem nesse outro assunto. 

PP buscou relacionar a particularidade social, isto é, a maneira como falam 

TY e E, a fim de propiciar aos alunos o reconhecimento entre os diferentes – nos 

turnos (374) “em Salvador não fala meu rei? quando você vai falar com alguém você 

não fala: “- Ô meu rei?” e (376) “cada lugar tem um jeito de falar... até mesmo em 

São Paulo tem gente que fala de um jeito tem gente que fala de outro... tem... quem 

mora em Osasco fala de outro...”. Tal postura promove o reconhecimento do “outro”, 

para o diálogo entre os distintos grupos sociais e culturais. 

  A perspectiva multicultural é especificada, por Candau (2008), como a 

promoção deliberada da inter-relação entre diferentes grupos culturais presentes em 

uma determinada sociedade. Concebe as culturas em contínuo processo de 

elaboração, de construção e reconstrução, além de vivenciar o processo de 

hibridização cultural intenso e mobilizador da construção de identidades abertas, em 

construção permanente, o que supõe que as culturas não são “puras”. A hibridização 

cultural é um elemento importante para se levar em consideração na dinâmica dos 

diferentes grupos socioculturais. Existe, também, como característica dessa 

perspectiva, a consciência dos mecanismos de poder que permeiam as relações 

culturais.  
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Num ambiente multicultural, a gestão argumentativa é trabalhada sob uma 

perspectiva dialógica-enunciativa, pois tem papel sócio-cognitivo-afetivo intenso 

(LIBERALI, 2013).  

Essas relações estão construídas na história e, portanto, estão atravessadas 

por questões de poder, por relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo 

preconceito e discriminação de determinados grupos. 

3.3.3 Excerto 3 – Aula 9 – Análise  

 A cena do excerto 3 aconteceu no final do período em que os participantes 

estavam no corredor esperando serem convocados por LI, em trios, para dizerem o 

que entendiam por cidadania. Enquanto esperavam conversando, GD* ofereceu bala 

aos meninos que estavam conversando com ele (por não ter a gravação da 

conversa deles, não é possível saber quem eram os meninos). Então T percebeu 

que W chupava bala e, parecendo estar indignado, comentou que não era permitido 

mascar gomas, chupar balas e falar ao celular no CCA. Essa regra não havia sido 

mencionada por ninguém para PP e para os alunos da escola privada. 

 Turnos Análise 

(476) T: óia/ comeno/ doce...                                     
((T vê W chupando uma bala que GD deu a 
ele)) 

Estabelecimento de contato com os 
interlocutores 

(477) L: é... e eu com vontade de come/... Concordância com exemplificação 

(478) A: é proibido... Justificativa às asserções colocadas 

(479) FB: é verdade... se a professora vê, tem 
que cuspir no chão... 

Desenvolvimento da justificativa de A 

(480) T: no chão não... Oposição a asserção de FB 

(481) L: vou falar pra/ C... hein que cês/ tão/ 
chupando bala... 

Tentativa de repressão por ameaça 

(482) W: quem tá/ chupando bala? Pedido de esclarecimento com ironia 

(483) L: vocês...tô/ vendo na sua mão... Réplica elaborada com justificativa  

(484) W: to/ chupando milho... Tomada de turno com explicação 
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(485) PP: não pode chupar bala? Pergunta de sim/não com pedido de 
esclarecimento 

(486) A: não pode... Réplica simples 

(487) PP: GD... vem cá um pouquinho... GD... 

GD...vem cá um pouquinho...deixa eu te falar 

uma coisa.... eu não sabia...mas aqui é 

proibido chupar bala... 

Apresentação de regra local como explicação 

(488) GD*: ah...é? Expressão de entendimento seguido por 
pedido de confirmação 

(489) A: nem celular... Tomada de turno com desenvolvimento 

(490) W: mas eu trago o meu... Tomada de turno com colocação 

(491) A: eu também trago o meu...                         

((e os meninos GD e W saem rindo)) 
Retomada de turno com espelhamento 

 

Referente aos aspectos enunciativos, a produção desta cena foi continuação 

do excerto anterior, ocorrendo também no corredor da sala de atividades e os 

participantes permaneciam conversando. Os papéis assumidos pelos participantes 

se realizaram de forma intercambiável. O objetivo da interação teve como foco o 

estabelecimento de diálogos na busca do verossímil, o reconhecimento dos próprios 

erros e, também, da verdade alheia, além de agradar e comover. O conteúdo 

temático foi realizado por diversas propostas sobre o mundo de cada sujeito. 

A abertura de turno deste excerto se deu com a indignação de um dos alunos 

ao ver outros chupando bala, turno (476) “óia/ comeno/ doce...”. Esse espanto 

expressado pela interjeição ‘óia!’ demonstrou que T estranhava que os colegas 

estivessem comendo doce, desobedecendo uma regra da Instituição, pois esta não 

permitia doces e uso de aparelhos celulares26. PP, que não sabia da regra, apenas 

informou ao aluno a norma proibitiva do local, como vemos no turno (487) “...vem cá 

um pouquinho... GD... GD...vem cá um pouquinho...deixa eu te falar uma coisa.... eu 

não sabia... mas aqui é proibido chupar bala...”. PP não interveio para que ele 

guardasse os doces nem deu desenvolvimento ao discurso, por não entender o 

                                                           
26

 Não foi questionado com a direção do CCA o motivo da proibição de doces e uso de aparelhos 
celulares no interior da Instituição. 
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motivo da regra, uma vez que, na escola da rede privada, os alunos não eram 

proibidos de comer esse tipo de guloseima.  

 Candau (2008) defende que a educação seja uma negociação cultural, que 

enfrente os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades e seja capaz de favorecer a construção de um 

projeto comum, pelo qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas. A autora cita 

ainda Pérez Gómez (1994; 2001 apud CANDAU, 2008), que aponta que a escola, 

neste caso o voluntariado educativo, deve ser concebido como um espaço ecológico 

de “cruzamento de culturas”, cuja responsabilidade específica que o distingue de 

outras instâncias de socialização e lhe confere identidade e relativa autonomia é a 

mediação reflexiva das influências plurais que as diferentes culturas exercem de 

forma permanente sobre as novas gerações.  

A intensidade com a qual os alunos foram afetados no mundo, por causa da 

ação da transgressão de um deles, ao chupar a bala oferecida por outro, interferiu 

na potência de agir de todos os envolvidos no assunto, ou seja, interferiu no conatus 

dos participantes (SPINOZA, 1677/2011). A possibilidade desse encontro feliz 

permite aos sujeitos a construção de relações de colaboração entre eles, a fim de 

que se aproximem da totalidade e se distanciem das ideias inadequadas que fazem 

com que os sujeitos sejam impedidos de agir. 

Além do conatus, pode-se considerar Souza L. (2007), que diz que o 

hibridismo, situado em espaços sociais de “entrecruzamentos e travessias” afeta e é 

afetado, traduz e é traduzido por múltiplas e intricadas estruturas de poder 

existentes nesses espaços com as quais se comunica por lutas e por oposições. 

Considerando a estrutura de poder, pela qual alguns tinham permissão para 

mastigar bala (classe social alta) e outros não (classe social baixa), pode-se concluir 

que todos foram afetados, formando um grupo multicultural mais unido. 

O fato de algo proibido ter sido o disparador do conatus do grupo mostrou que 

a potência de afetar e de ser afetados tornou-se relevante nesse meio multicultural. 

Esta análise leva em conta o multiculturalismo emancipatório de Santos 

(2008, p. 157) que acredita que “o conhecimento é interconhecimento, é 

reconhecimento, é autoconhecimento”, uma vez que há, entre os alunos, o 

reconhecimento da existência da pluralidade de conhecimentos e de concepções 

distintas sobre a dignidade humana e sobre o mundo. 
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 Para finalizar este capítulo, recupero o objetivo deste estudo e a pergunta de 

pesquisa a fim de discuti-los. Os objetivos desta pesquisa são: investigar de que 

modo as ações dos participantes do voluntariado educativo de uma escola da rede 

privada da cidade de São Paulo desenvolvem a multiculturalidade em atividades 

realizadas em um Centro da Criança e do Adolescente, juntamente com alunos da 

rede pública de ensino; e discutir criticamente a forma como essa multiculturalidade é 

expandida. A pergunta de pesquisa é: Como os alunos de uma escola da rede 

privada de São Paulo desenvolvem a expansão da multiculturalidade em uma 

atividade do voluntariado educativo? 

Após as análises de dados, aqui apresentadas, nota-se que a 

multiculturalidade presente nos espaços em que os alunos das escolas privadas e 

públicas se encontram, é ambiente híbrido, compartilhador de sentidos e 

significados. Espaço fecundo em diferenças sócio-históricas-culturais, possibilitador 

do desenvolvimento da educação multicultural, pois é local em que os alunos podem 

conversar sobre suas vidas e experiências. No entanto, ao responderem a 

entrevista, os alunos da rede privada perceberam que somente um dos encontros, 

que foi denominado de aula 9 neste estudo, foi gerador de um evento dramático, por 

ter sido algo que os afetou (SPINOZA, 1677/2011).  

Embora os dados mostrem expansão multicultural na atividade do 

voluntariado educativo, fica evidente, por meio da entrevista na qual os alunos foram 

questionados sobre encontros felizes, que o papel da professora-pesquisadora foi 

desempenhado com amadorismo, no sentido de que poderia ter articulado melhor a 

argumentação e possibilitado que mais contradições ocorressem para a expansão 

da multiculturalidade.  

 Além disso, as perguntas feitas sobre os momentos relevantes não 

permitiram que se verificassem situações tensas como eventos dramáticos (DELARI 

JÚNIOR, 2011).   

Enquanto questionava sobre os momentos relevantes para cada aluno da 

escola privada, PP tentava considerar a perezhivanie como a forma individual de 

experimentar um evento dramático. Precisava, porém, levar em conta que a relação 

social dramática aparece nas colisões sociais, incluindo até mesmo pavor e medo 

(VERESOV, 2012). Isso revela o quanto é necessário assumir riscos ao 

compreender o compartilhamento de significados como um exercício de conflito, de 
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partilha, de apropriação, de recusa, de aceitação, de confrontação e de combinação 

dos vários sentidos expostos pelo grupo (LIBERALI & MAGALHÃES, 2009).  

Apesar de os alunos não perceberem metacognitivamente, os dados 

mostraram que o desenvolvimento multicultural que aconteceu na atividade do 

voluntariado educativo se expandiu por meio de criação de multiplicidade de 

participação, em momentos que os alunos assumiram a função de sujeitos que 

comentam e questionam, que falam na fala do outro (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 

1929/2010).  

A entrevista acabou dissimulando situações dramáticas, pois percebe-se, 

após análise, que durante o jogo de tabuleiros houve intensos processos de 

contradições, propiciadores argumentativos de desenvolvimento da 

multiculturalidade (LIBERALI, 2013).  Houve, também, em determinadas situações, 

como no processo de pesquisa sobre o animal de estimação, a importância em ir 

além do conhecimento científico e a produção ecológica de saberes com a 

participação de todos e seus diferentes saberes, para a formação multicultural nesse 

espaço social (SANTOS, 2008).  

Na última seção desta dissertação, apresentam-se as considerações finais, e 

um convite para novas pesquisas nesta área tão fecunda, para gerar outros estudos, 

com outros olhares. Que sejam colaborativos para que a academia e, 

consequentemente, seus pesquisadores possam crescer e transformar-se.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

___________________________________________________________________ 

Ao finalizar esta dissertação, certamente não finalizo as reflexões 

proporcionadas por esta pesquisa. Quando ingressei no LAEL, tinha como objetivo 

investigar a questão da expansão da multiculturalidade no espaço do voluntariado 

educativo sem saber ao certo como. Ao vivenciar as aulas de mestrado e os 

momentos de reflexão com os colegas do curso, pude entender que a PCCol era a 

metodologia de pesquisa a ser utilizada, pois o foco desse tipo de investigação são 

“as relações entre as pessoas e a constituição de comunidade de prática, assim 

como os modos como a linguagem organiza essas relações como práticas sociais 

ativistas e transformadoras da sociedade como um todo” (MAGALHÃES, 2012, p. 

17). As pesquisas embasadas pela PCCol buscam, ainda, promover a produção de 

ações voltadas para o empoderamento dos participantes. 

Dessa forma entendi que minhas ações precisariam ser pautadas nas 

reflexões crítico-colaborativas e em relações dialéticas durante o projeto para que 

houvesse contradições entre os participantes e, assim, a possibilidade de geração 

de uma integração multicultural, com base na transformação proporcionada pelas 

reflexões. Busquei, então, investigar criticamente a expansão da multiculturalidade 

desenvolvida na atividade do voluntariado educativo por parte dos alunos da escola 

da rede privada e dos alunos da rede pública.  

Toda a pesquisa vinha se desenvolvendo nesse caminho; entretanto, ao final 

do primeiro semestre de 2013, o contato com os alunos da rede pública foi “perdido”, 

pois chegaram as férias de julho, alguns alunos saíram do CCA antes do início das 

férias e o projeto foi finalizado. Não foi possível realizar a entrevista sobre evento 

dramático com os alunos da rede pública e descobrir como expandiam a 

multiculturalidade no mesmo espaço social. A partir desse momento, observei que 

seria necessário mudar o ponto de vista da pesquisa. Convivendo com os alunos da 

escola privada e refletindo sobre suas relações sociais percebi que o 

desenvolvimento da expansão multicultural poderia ser analisado sob a visão desses 

alunos. 

A multiculturalidade na atividade do voluntariado educativo foi desenvolvida 

por meio de atividades revolucionárias de criação de significados, como o jogo de 

tabuleiro, a pesquisa sobre animal de estimação/cidadania, a conversa informal 



     

 
 

142 

entre os sujeitos, entre outras. Os sujeitos participantes da pesquisa puderam mudar 

totalidades, permitindo significados coletivos em encontros nos quais o ambiente de 

gestão não era individualizante (NEWMAN & HOLZMAN, 1993/2002). 

 Durante meu percurso, nesta jornada, sei que afetei e fui afetada, não da 

mesma forma que os outros participantes, pois os sujeitos comparados uns aos 

outros não possuem a mesma aptidão para serem afetados: eles não são afetados 

pelas mesmas coisas, ou não são afetados da mesma maneira pelas mesmas 

coisas, porque as relações que os compõem nunca são as mesmas (SPINOZA, 

1677/2011). A intensidade em que afetei e fui afetada proporcionou diferentes ideias 

inadequadas para nos aproximarmos da ressignificação de noção comum. 

Ao pensar na multiculturalidade expandida na atividade do voluntariado 

educativo, considerei a questão da hegemonia do conhecimento científico como 

tratado pelas sociedades ocidentais (SANTOS, 2008). Refleti sobre a ecologia dos 

saberes, ou seja, a diversidade multicultural de modos de conhecimentos, sejam 

eles científicos ou não, e analisei que esse espaço do voluntariado é uma vertente 

profícua de desenvolvimento multicultural, quando há uma gestão dialética. 

Entendi que, para desenvolver uma educação multicultural, como acreditam  

Gazzotti e Liberali (2014), é necessário envolvimento de habilidades para permitir 

aos alunos com múltiplas vozes permanecerem na atividade e falarem por si. Para 

fazer isso, foi importante apresentar múltiplas formas de agir no mundo através de 

uma variedade de conversas e momentos livres.  

Entretanto, é certa a dificuldade que senti ao me tornar pesquisadora e ao me 

propor a investigar a questão que concluí acima. Incertezas quanto ao caminho 

trilhado, falta de calma e tranquilidade necessárias para estudar temas alheios à 

minha realidade inicial, tempo de dedicação, distanciamento da família, além de 

outras dificuldades inerentes ao processo me compeliram à superação. 

Transformada, enxergo esta pesquisa como o maior desafio de minha carreira 

profissional até o presente. Mas que chega ao seu final com muitas reflexões, 

dúvidas e aberturas para a construção de mais estudos sobre o tema tratado, pois 

concluir que o processo crítico-colaborativo foi deficiente por falta de articulação da 

argumentação abre questionamentos a respeito da eficiência e qualidade de minha 

prática.  
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Perguntar pressupõe interação; portanto, quando um professor pergunta, 

está, automaticamente, convidando o participante a uma postura ativa. Porém, por 

conta da assimetria de papéis, a pergunta, via de regra, funciona como uma ordem 

(NININ, 2013 p. 49) e a dificuldade em se manter uma argumentação colaborativa 

surge. 

É preciso mais transformação e o próximo passo, tenho certeza, nascerá com 

o desejo de mais colaboração crítica, mais conatus, mais compartilhamentos de 

sentidos e significados e, evidentemente, com o desenvolvimento de um mundo 

multicultural.  
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ANEXOS 

ANEXO A  

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B 

NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS GRAVADAS
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ANEXO C 
 
TRANSCRIÇÕES DAS AULAS 

 
AULA 1 – 1º DE ABRIL DE 2013 

LI: Pessoal! Vinte minutos de falatório aí prometo que vocês começam a trabalhar.  

Os alunos continuam conversando e mexendo nos objetos que se encontram na sala. 

LI: Pessoal! Boa tarde! Olá, olá, olá, olá, olá. Vinte minutos de falatório, por favor, rapidinho. 
Pessoal! Ei fiz uma análise. Não só nesta equipe, mas em todas as equipes, todas as equipes 
mesmo e eu cheguei a algumas conclusões. Então eu decidi fazer uma atividade hoje. Tá? 
Uma das conclusões mais alarmantes que eu cheguei foi a seguinte: todas as equipes 
reclamaram bastante, não! porque tal pessoa não trabalha, porque não sei o quê, não sei o 
quê. E não é o que eu tava vendo, tá, agora semana passada ficou muito claro pra mim uma 
coisa. Tem pessoas que tão trabalhando e que a gente, por um motivo ou outro a gente tá 
cortando o trabalho delas. Então se uma pessoa tem o trabalho cortado, a coisa funciona 
super simples, a pessoa para de produzir. Ela não vai fazer. Por que que eu vou fazer um 
negócio se todo mundo tira da minha mão. Então vamos supor que a A está montando uma 
linda casinha e eu faço isso (tira a casinha das mãos de A). 

Alguma aluna diz: Que maldade! 

LI: Que maldade! Mas é isso que tá acontecendo. Tá? E isso tem feito muita gente ficar sem 
fazer nada. Daí o que que acontece? Um monte de reclamação. Professor porque tal pessoa 
fez isso, porque tal pessoa fez aquilo. Bom, primeira coisa o professor de vocês é professor 
aqui, mas eu não sou membro da equipe de vocês. Eu não tenho como resolver os problemas 
da equipe, porque se vocês ficarem dependentes de mim, na hora do concurso eu não vou tá 
na equipe de vocês. Então eu decidi fazer uma coisa hoje. Vocês vão se separar em três 
grupinhos agora. Pessoal, três grupinhos significa uma pessoa, uma pessoa do colégio e 
mais, acho que duas, dois menorzinhos. Como vocês vão se dividir não sei, façam o jeito que 
cês acharem melhor, só que tem que ser o número mais ou menos igual de pessoas. Tá? Cês 
tão olhando aqui na mesa e tem um monte de pecinhas. Certo? Eu garanto pra vocês, porque 
eu desmontei casinha por casinha, eu garanto pra vocês que aqui vocês têm o número exato 
para montar uma casinha. Tá bom? Então é o seguinte: vocês vão ter, vocês vão ter 30 
minutos pra tentar montar a casinha. Antes que vocês digam: - É impossível professor! É 
possível, tá bom? Completamente possível. Aqui tem o número de peças pra fazer uma casa 
idêntica. Tá bom? Posso pegar essa daqui de modelo? Não, não pode. Tá? Então a primeira 
atividade aqui de vocês é cês têm meia hora, cês vão fazer a divisão das equipes e vocês vão 
tentar montar a casinha. Regrinha: tem que ser usado todas as peças não pode ficar nenhuma 
peça de fora, nenhuma peça de fora. Pode esconder pecinha? Não, não pode. Certo? Todas 
as peças tem que ser usadas. Por favor, dividam-se nas equipes. 

PP faz a divisão dos alunos.  

PP: A cê vai escolher um daqui. 

A: Sim, ela. 

PP: FB! Você vai pra equipe da A. W? 

W aponta para TH. 

PP: Éé. TH,né? E? 

E aponta para T e diz: Ele. 

PP: Tá. Ele. Agora A alguém do colégio. 
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A: Já escolhi. 

PP vê cada aluno do colégio, já nas equipes e diz: Ah. Eles vocês já escolheram? Então pode 
escolher outra pessoa do CCA. 

A: L. 

PP: L vai lá com a A. Você já escolheu alguém? W? 

W aponta para J. 

PP: E o H vem aqui. (na equipe de E). 

Conversas.  

PP: Gente! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês vêem todo dia que eu venho aqui 
com isso (gravador) então deixa eu explicar. Eu to gravando tudo o que a gente tá falando. 
Porque depois vai servir de análise para meus estudos, para eu ver como que a gente chegou 
até o final, qual linguagem usamos pra isso.  

Os alunos cutucam uns aos outros e riem. 

PP: Não tem problema, porque não vai aparecer ninguém. São só as vozes, as nossas vozes. 
Tá bom gente? O pessoal do colégio também, tá? As famílias de vocês estão recebendo um 
papel de autorização para isso.  

Alguma aluna diz: Aí deixa um espaço pra porta.  

FB (grupo 1): Professor mostra a casa de novo. 

L (grupo 1): A porta pode ser no meio. 

M (grupo 1): Hum. Abre a porta e deixa um espaço. 

Conversas. 

FB (grupo 1): Dá pra deixar assim. 

M (grupo 1): Mas e depois pra abrir a porta? 

L (grupo 1): A porta podia ser presa. 

FB (grupo 1): É verdade!  

A (grupo 1): Cabe duas janelas. 

M (grupo 1): Não é melhor colocar uma janela de quatro? De três vai ficar faltando. Quatro e 
três sãos tamanhos das peças. 

PP pega o gravador e vai para outro grupo. 

GD.(grupo 2): Acho que não pode deixar esse espaço. Cê vai deixar um espaço na parede. 

J (grupo 2): Então põe a porta mais pro lado. 

GD. (grupo 2): Essa peça, essa peça ....essa parte de dentro. 

W (grupo 2): E o telhado? 

J (grupo 2): Tá muito alto.  

W (grupo 2): Aí não vai dar pra fazer a porta. 
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GD. (grupo 2): Mas a porta é aqui. Tava pensando assim o buraco fica pra cima da porta. Não 
vai dar pra fazer a. Continua, a porta direto assim. 

W (grupo 2): É, fica mellhor. 

GD. (grupo 2): Não. Não deixa essa peça. 

W (grupo 2): Aí essa peça aqui dá. Rapaz! Tem que....pra fora.  

GD. (grupo 2): Tem que ser essa azul, senão não vai dar pra fazer... 

LI diz para um grupo: É bom ter um telhado de vez em quando na casa mesmo porque senão 
vai inundar a casa. 

L (grupo 1): Viu. Eu já consegui. 

LI: Lembrando! Todas as pecinhas tem que ser usadas. 

Tem que ser mais ou menos assim. 

L e FB (grupo 1): Professor acabou. (a casinha dessa equipe desfaz)  

FB (grupo 1): Aaaaii, ô L! Aconteceu um tsunami, pssor. Eu disse. 

L (grupo 1): Ela destruiu nossa casa.  

A (grupo 1): Embaixo não tem apoio, né? 

L (grupo 1): Rápido, rápido, gente. 

J (grupo 2): Não é melhor nóis coloca essa parte branca aqui, negão? 

W (grupo 2): Calma aí, calma aí. 

J (grupo 2): Calma não, tem que usar todas as peça. 

W (grupo 2): Que tal usar a parte branca assim? Dá pra ver o buraco com a parte branca. 

L (grupo 1): Professor acabamo. 

LI: Vocês aguentam apertar? 

W (grupo 2): Pega outra peça. Pronto. Aí Léo. Terminou. 

A (grupo 1): Aguenta LI, pode vim aqui. Aguenta o apertão, vai. 

GD. (grupo 2): Não ficou igual. Não ficou exatamente igual a outra. É uma casa. Não sei se 
precisava ser igual a outra. 

L (grupo 1): Pode apertar professor, a vontade. 

LI: Depende. Se eu pressionar mais pra frente. 

L (grupo 1): Aaaa, pssor!  

LI vai para o grupo 2: Cês usaram todas as peças?  

Algum aluno responde: Sim, todas. 

LI: Dá pra explicar essa casinha? E esse buraco aqui? 

GD. (grupo 2): Esse buraco aí é porque um pedaço do teto caiu. 
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Risos. 

Barulho de conversas. 

GD. (grupo 2): ...primeira fileira de três, segunda fileira de três, terceira fileira de três, quarta 
fileira de três, para raio, aqui éé. 

Aluno do grupo 2: Aí é um muro porque a pessoa não conseguiu...   

W (grupo 2): Não tem mais peça. Não seria mais fácil... 

GD. (grupo 2): Vai fica igual só que a falha, só que vai nascer uma nova falha. 

J (grupo 2): E os outros. O resto daquelas peça grande, ali, ó. 

LI: Tá vendo ali? Essas peças grandes? É o segredo. 

W (grupo 2): Ah vou por mais grande, então. 

J (grupo 2): Maioor. 

W (grupo 2) fala para J que está batendo uma peça na mesa: Cê fica com esse troço 
brincando, mamo. Em vez de fazer a casinha. Olha aqui a falha no canto. 

PP: E aí? Vai sair outra casa? 

W (grupo 2): Hãhã. 

GD. (grupo 2): Agora, ficou, ficou. 

W (grupo 2): Bota aqui em cima. Fica muito... 

GD. (grupo 2): Fa, fala que é o sótão isso daí. 

LI:Todo mundo já terminou? 

Meninas do grupo 1: Sim, muito fácil. 

LI: Vem pra cá todo mundo então. Eu to apresentando pra vocês, hoje. O que que é uma arena 
de competições. Pessoal! Não estão ainda todos os desafios aqui, tá. Só queria que vocês 
sentissem duas coisas. Olha o tamanho desse tapete. Primeira coisa. Esse é o tapete oficial 
da FLL, esse é o tamanho oficial de um, de uma arena de competição, independente de estar 
no Bloco a bloco, ou na FLL, ou no concurso de julho, o tamanho do tapete é esse. Tá? Cada 
uma dessas coisas que vocês tão vendo aqui ó, é uma missão. Então nós temos, uma missão, 
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze 
missões. Quando eu falava pra vocês, gente, vocês tão vendo um pedaço de uma competição, 
aqui vocês têm cinco desafios, no tapete vocês vão ter quinze, vão ter não sei quantos. Sim 
vocês têm quinze. Isso daqui é dois minutos e meio pra fazer esse tapete? Sim, é dois 
minutos e meio pra fazer esse tapete inteiro. Ah, mas é impossível, não dá. Dá porque tem 
equipe que consegue. Dois minutos e meio, por incrível que pareça. Tá? Então, isso daqui é 
levar a sério e fazer um monte de treino. Dá pra fazer em dois minutos e meio? Dá. Tá? É 
difícil? Talvez, mas não impossível. Tá? O que que eu quero de vocês? Primeira coisa, a partir 
de hoje, não existe mais é impossível. Não é impossível, pode ser difícil, mas não é 
impossível. Se outros conseguem vocês também conseguem. Esse é o primeiro ponto que eu 
quero que fique claro pra todo mundo. 

 

AULA 3 - 15 DE ABRIL DE 2013 

1PP: Boa tarde! 
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2LI: Pessoal é o seguinte: 

3F: Onde tá nossas coisas?  

4LI:eu apresento a essa turma o robô de vocês. 

5G: Oh, melhor do que todos. 

6PP: O que acontece com o coitadinho? 

7A1: Coitadinho é o .... 

8A2: Jogaram um míssil...explodiu 

9LI: Deixa eu perguntar uma coisa. 

10A1: O que? 

11LI: Vocês vão ter duas aulas para testar o robô. Essa e a próxima. Tá? Por enquanto essa é 

a única equipe que não tem robô. OK? Eu aconselho fortemente que vocês façam uma 

divisão. Agora! Então deixem duas pessoas só montando o robô. Quatro pessoas montando o 

robô.  

12V: Eu ajudo. 

13V: Nós três? 

14LI: Todo o resto, por favor, escolham as missões do tapete e comecem a montar as 

garras..tá? Pra gente ganhar tempo. A gente tem que ganhar tempo. 

15F: Oh o que os moleque do SAN fizeram. 

16G D.:Nós três vamos fazer o robô? 

17V: É. Vamos ver qual é a nossa possibilidade. 

18F: Por que a gente vai fazer o trabalho deles? 

19GD: Não é o trabalho deles é o trabalho do grupo.  

20PP: Quem? Quem vai cuidar do robô? 

21V: Aqui! A gente. 

22LI: Vem quatro pessoas aqui agora pra montar o robô. A A é uma delas. 

23A: Ah Ele não me escolheu não. 

24LI: Eu quero dois e dois, porque é o seguinte. Se tiver duas pessoas do colégio... 

25V: O problema é com motor. O motor ele é alto. Então pra ele ficar assim. Ainda vai ter. Vai 

ficar mais ou menos assim, com baixa roda....ele pode cair.... Essa é a melhor opção. 

26LI: Ele não tem a força pra fazer...eu acho que, maior do que dessa peça amarela não 

tem...peso muito grande não. 

27LI: Teve uma turma que conseguiu fazer com esteira. Acho besteira éé ter que adaptar o 
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pior é o motor. Tem um jeito certo de usar a esteira. 

28V: O problema olha. A gente tem um lugar onde a gente pode por pilhas e conectar tudo. 

Pode não se ter... A gente tenta com esteira ou..? 

29A: Com esteira 

30GD.: Com esteira é melhor por roda,mas 

31V: Esteira? Hum é porque senão a gente vai ter que adaptar. Porque a gente pode começar 

fazendo com a esteira ou fazendo com roda, ou a gente começa fazendo com roda e vê se a 

gente pode por esteira. 

32F: Eles descobriram, eles descobriram o seguinte ó. Os caras desmontaram porque quando 

eles foram testar nosso robô, eles desmontaram porque não tava virando. Não tava virando aí 

eles desmontaram o robô inteirinho, né? Aí acabou a aula e não deram como montar. É. Por 

isso nosso robô acabou assim. 

33V: Tá. Beleza. Eu acho que. Tá então continuando, eu acho melhor a gente botar é rodas, 

porque o problema da roda pode não ser tão, não é tão grande assim, a gente não tem que 

adaptar com esteira. 

34A: Então põe roda fina. 

35V: Não tem que ser menor, ou pode ser mais fina. 

36LI: O cachorrinho você tem que empurrar aqui, ó. Daí trazer o cachorrinho para a base. Tem 

que pegar os dois azuis e encostar aqui, ó. 

37T: Aonde? 

38LI: Esses dois azuis e encostar aqui. 

39T: Aqui? 

40LI: Junto dele. Aqui ó. 

41T: Mas é só assim né?  

42LI: A garra dele é fácil de fazer, se vocês quiserem tentar. Eu faria esse, esse e talvez aquela 

ali. São as garras mais fáceis.  

43TY: Esse daqui é qual? 

44LI: Mesma coisa só que aqui. 

45TY: Mas eu falei fazer esse. 

46PP: É. Aquela assim, né? 

47LI:Só que tenta montar a garra agora. 

48TY: E eu sei montar garra? 

49LI: Não sabe? Vamo aprender. 

50PP: Sabe TY. 
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51LI: Vê a mão de vocês. Vê o movimento da mão. 

52PP: G qual vocês escolheram para fazer?...Fazer todos? Os quatorze?..Esse faz aquelas 

três.. Qual mais? 

53PP: A garra pro catavento é a mesma pra esse daqui? 

54J: É. 

55PP: Ãh, vem aqui? (Mostrando o caminho que a garra poderia fazer)Tá.  

56J: E tem esse. 

57PP: Pra qual? Ah. Pra vê lá. E o fogão dá pra fazer com a mesma garra? 

58J: Sim 

59PP: E essa?...Acho que dá né? 

60J: E tem o robô bateria aqui. O toque né? Aí teria que virar. 

61PP: É porque essa tem que ser feita antes dessa ou dá pra fazer diferente? 

62J: Então acho que poderia fazer assim. Bate aqui, aí vem direto aqui uma placa. Aí ela vem 

aqui e devolve uma placa. 

63PP: Entendi. 

64J: A gente já tem, a gente tá pensando marcar esse, esse e esse. (apontando para os 

desafios) 

65PP: Essa cadeirinha, ela tem que voltar pra cá? Ou ela tem que voltar prá cá? 

66J: É, é a gente pega, aí a gente monta e tem que por embaixo da mesa. 

67PP: Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aquela lá vai? Aquela do jardim vai? 

68J responde que sim movimentando a cabeça. 

69PP: Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove....então acho que dá pra fazer nove 

(tarefas) dessas três garras que vocês pensaram. 

70PP (se dirigindo a outra dupla): Quais atividades que vocês pensaram?   

A1 aponta para uma atividade. 

71PP: Boliche? E essa também? 

72A1: Não. Essa daqui não. 

73PP: Só boliche? Pensa se com a mesma do boliche vocês conseguem fazer outra. 

74A1: A mema garra? 

75PP: Como vocês pensaram? É. Como vocês pensaram para fazer a do boliche? 

76A1: O professor fez naquele dia. 
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77W: Eu acho que dá sim.... 

78PP: Dá? Pra fazer outra? 

79W: Ota? Como assim? 

80PP: Outra atividade. 

81A1: Ele num tava. 

82PP: É. Ele não veio a semA passada e acho que ele encontrou uma namorada... 

83W: Quem? 

84GS.: Negão perdeu a namorada. 

85PP: ...Aí hoje ele tá pensando nela. 

86W: Hoje eu to pensando. 

87GS.: Vai vamô fazer. 

88PP: Vai G me fala quais. Pensa em outra atividade aí. 

89G S.: Que dá pra fazer também com essa? 

90PP: É. Como é a garra que vocês pensaram pra fazer essa? 

91GS.: Assim. Assim dá pra fazer de empurrar aquela planta até aqui e de pegar a cadeira, eu 

acho.  

92J: Mas ela vai ter que desmontar ali e montar de novo. (se referindo à montagem da 

cadeira). 

93PP: Não, mas você pode levar a cadeira com essa garra. Aí você monta lá e ela pode 

trazer.... Por que que vocês.... A cadeira você tem que puxar por trás? É pra trazer? 

94J: É pra levar. 

95PP: Vamos pensar.....A garra vem, empurra a bolinha, aí vai e faz o quê? Pode trazer o 

jardim, né? E aí ela não, ela não. Ela vai arrastando a cadeira? Ou ela vai? Eu não entendi 

como ela traz a cadeira. Me fala de novo. 

96GS.: Nós vai derrubar ela pra voltar pra base, entendeu? Pra voltar pra base, ela (a garra) 

vai tá assim e derruba a cadeira. Aí tem que dá a volta da cadeira. 

97PP: Ah, voltar pra base. Então são uma, duas, três. Vai dar pra fazer três, né? 

98G S.: É. 

99PP: Qual atividade vocês estão pensando? Na do cachorrinho? 

100T: Cachorrinho. 

101PP: Depois vocês me contam o que que cês pensaram aí. 

102F: A gente pensou em como o robozinho não anda mais que 2 por hora, não anda mais de 

2 por hora, a gente pensou em elástico. Você puxa, puxa, puxa e pá. Mas tem que ser com 
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alguma força porque, tipo eu, com força normal aqui ó, não consigo fazer ele voltar pra base.  

103 T: Ah! Assim ó. O estilingue vem. Aí ele vem assim com o cachorro... 

104F: Entendeu? É um estilingue. 

105PP: T! Éé...Como vocês vão fazer esse, essa garra com elástico? 

106T: É assim, a gente tem de prender o elástico aqui. 

107PP: No cachorro? 

108T: Ahã. Aí a gente vai puxar o elástico aí vai esticar beeem até a base. 

109PP: Aí então não bate aqui?  

110T: Não porque aqui ó se ele puxar aí a gente soltava aí ele ia bater assim...mais fraquinho. 

111PP: Entendi. 

112T: Só se a gente bater assim com a mão ó, ele ia até a base. 

113PP: Mas pode usar a mão? 

114T: Não sei não. Se o robozinho vinhesse assim rápido e batê aqui, aí ele ia sozinho....Só 

consigo com a mão. 

115PP: Você acha que dá pra fazer de outro jeito sem ser com elástico? 

116T: Não sei, só dá o jeito da mão. 

117PP: Ó, deixa eu perguntar uma coisa? Se a gente coloca um elástico no robô. No robô não, 

no cachorro, quem que vai puxar esse elástico? A garra? A garra do robô? 

118T: Ahã. Ela vai puxar assim, aí né, ela vai pra trás, aí a gente puxa o elástico assim e solta 

ele e ele vai. 

119PP: E aqui, ó? Não vai usar (mostrando uma alavanca do cachorro que poderia ser 

empurrada para o cachorro ir para a base) 

120T: Não sei, se fosse com a mão ó, ele ia. Mas a mão, ó tem que ser assim. Aí ele vai. 

121PP: Pode usar a mão? 

122T: Não sei. Tem que perguntar pro professor. 

123PP: Ó. A gente não pode por a mão no tapete. A gente só pode usar o robô 

124T: Aaa. A gente não pode fazer assim? 

125PP: Tsc, tsc 

126T: Ih! Então com a mão não dá. O estilingue é do material. E dá. 

127PP: O estilingue? Mas vamo pensar como que a gente consegue colocar esse estilingue 

aí? Como que a gente consegue colocar o estilingue aqui? Sem.....por a mão.....Cê tem que 

medir né? Lá. 
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128T: A gente puxa pelo rabo e solta aí o.... não a gente faz assim. A gente pega o elástico, 

puxa aqui. Aí na hora que ele bater, aí quando ele bater assim meio rápido, com força e se não 

dá a gente vai tentar de novo. Até chegar. 

129PP: Até ele chegar? 

130T: Só que como a gente vai fazer? Eu vou ter que fazer assim. Eu vou ter que vim com 

aquele negócio preto aí ele vem, vem pá. Aí ele tem que bater assim, aí ele faz assim. Aí na 

hora que ele bater assim ó, aí ele faz assim, pá. Aí ele tem que chegar até lá. 

131PP: Vamo tentar então, né? Vamo fazer essa garra? Pra testar? 

132T: Vou lá pegar o elástico. 

133PP se dirigindo a outra dupla: Deu certo? G? 

134GS.: Acho que sim. Vou colocar assim. Aí vai trazer a bolinha assim. 

135J: Mas se ele escapar? 

136GS.: Aí já era. 

137J: Não é melhor nós volta mais um pouquinho aqui em cima? 

138GS.: É 

139PP: Tem que fazer o teste.  

140PP se dirigindo a T que volta com o elástico: Vamos lá ver. 

141T: Aqui ó. Puxou. Aí a gente tem que puxar pelo rabo e...e ss, e ss vê se ele solta, porque 

ele não tá indo ó . Ele puxa e não vai. O estilingue volta. Se a gente por o estilingue aqui ele 

vai. 

142PP: Tem que testar, né. Aí tem que pensar outra maneira se não der certo. 

143T: Ah ele só vai pra trás. Só levando ele assim. Só se levar ele assim. Só puxar ele. Porque 

se a gente fizesse assim e ele ia até a base? Mas não pode por a mão. 

144PP: Que que a gente precisa pensar pra conseguir fazer isso. Uma garra né? Uma garra 

pro robô. Não é? Como você pensaria numa garra pra puxar esse cachorro? .....É difícil? O 

robô?  Aqui? Ele tá pensando...conta pro Léo como você tá pensando, T.  

145T: Eu to pensando  

146PP: Puxar o robô. Puxar o cachorro. 

147T: Puxar ele e soltar ele assim com o estilingue. 

148PP: O Léo? Eles podem não fazer essa...? 

149LI: Não, tem que fazer. Tem que fazer a primeira (inaudível). Só que o robô ele tem que 

encostar. Não precisa fazer forte. 

150PP: Então ele pode encostar assim e depois ele pode ir lá e puxar o cachorro? 

151LI: O segredo desse negócio aqui é o que a gente chama de rede. É como se fosse uma 
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pescaria isso daqui, então o que você faz? Você faz uma garra fina, que vai...com motor. Ela 

vai fazer isso aqui. Aí não me interessa onde que tá esse negócio. 

152PP: Ela puxa? 

153GS.: Professor! Você acha melhor fazer mais grossa aqui nas pontas? 

154LI: É pra qual? Então tenta andar. Não faz o seguinte. Anda daqui e tenta chegar ali. 

155GS.: Depende do nosso robô. 

156PP: Sem a bolinha, né? A bolinha sai da onde? 

157GS.: A bolinha vai sair da base. 

158PP: Ah ela sai daqui. Então não é. 

159LI: Tenta fazer. Imagina que sua mão é o robô. Vamo vê o que vai acontecer. 

160PP: Tem que fazer o percurso inteiro, né? 

161G S.: Dá ré.  

162LI: Já caiu. 

163GS.: É porque eu parei, né? 

164LI: Se você parasse você ia ver o que vai acontecer. 

165G S.: É, como vai fazer a curva ali. Ele vai parar pra fazer a curva, não vai? 

166LI: Vai. Aí bateu na parede. 

167GS.: Aí ela volta e vira. Dá certinho (e ri, porque não dá) 

168LI: Eu acho que isso aí não vai dar. Cês vão ter que fazer uma portinhola. 

169J: Que que é isso? 

170LI: Vai ter que ter uma espécie de porta aqui, prá depois do giro a porta abre daí cê 

consegue fazer. 

171PP: E assim ó? É uma que faz assim, igual escavadeira. Uma coisinha que faz assim, dá 

uma levantadinha e vai, depois desce...é. 

172LI: Aí derruba lá e seja o que Deus quiser! 

173T: Professor! Se usar a mão não pode né? 

174LI: Se usar a mão. A mão vai te dizer como é que a garra funciona. Como é que cê tá 

pensando? 

175T: Assim ó. 

Barulhos sem clareza de nenhuma voz. 

176TY: Professor! Uma coisa. 
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177PP: Que que você pensou TY? 

178TY: Isso tá parecendo um espelho de limpar carro. (risos) 

179PP: Que que cê pensou nessa daí. Pra fazer qual atividade? 

180TY: Essa aqui é a do cachorro. 

181TY se dirigindo a LI, que pega a garra e tenta arrumar: Vai desmontar meu coiso todinho, 

é? (risos) 

Barulho 

182L se referindo a cadeira do tapete da atividade: Como que monta essa cadeira?  

183TH: Eu sei como monta. Tem que desmontar ali. 

184LI: Só que aqui tem que ser maior. 

185TY: Não é essa daí não, professor. Não to fazendo essa. Tô fazendo outra. Tô fazendo a do 

cachorro. 

186LI: Mas é o mesmo princípio. 

187TY mostra a garra para LI: Vai ser assim professor? 

188LI: Tem outro jeito de fazer 

189TY: Mas o senhor não falou que é aqui, ó? 

190LI: Sim, tem que bater lá primeiro, só que daí você sabe que o cachorro tá por aqui, né. 

191PP: É que antes de fazer isso tem que encostar aqui, ó. 

192LI: E essa garra não tá boa ainda. 

193TY: Mas, como assim que eu num intindi. (risos) 

194LI: Tem que bater ali primeiro.  

195TY: Então como eu vou fazer a garra de bater lá? 

196LI: Aí não precisa de garra, só precisa do robozinho bater. Cê vai fazer em dois pedaços, 

ele vai bater, vai voltar e depois você vai pegar o cachorro. 

197TY: É? Não entendi nada. 

198L: Cê vai pegar o cachorro daqui e trazer pra trás? 

199PP: Ele vai vir aqui e bateu. 

200LI: Pronto bateu. 

201PP: Aí ele tem que voltar prá lá. Aí você coloca essa garra. Vai lá pra base, aí você põe a 

garra, trás ele pra cá e leva o cachorro. 

Inaudível. 
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202PP se dirigindo a GD: Deu certo?  

203GD: Mas, acho que não prende. 

204PP: Aqueles dois você trás do mesmo jeito que esse? Como cê trás aqueles dois?  

205GD: Eu tava pensando em uma garra que era uma em cima da outra, então aí dava pra 

fazer um ângulo, aí esse ângulo levava esses. Só que agora como ele fez uma garra que ..... 

206PP: Você não pode refazer essa garra? Do jeito que você tinha pensado? 

207GD: É porque se ficar assim eu acho que também dá. 

208PP: Você acha que dá? Dá? Desse jeito será? 

209GD: Dá até melhor que aquele. Porque prende. 

210PP: Tá fechado?  

211T: Pensei assim, ó. Esse robozinho entrava aqui. Aí na hora o professor podia fazer um 

negócio assim, aí ele, aí o professor girava ele aqui assim, rapidinho ele coloca o cachorrinho. 

212PP: E funciona assim? Você já fez o teste? 

213T: Já, ó. 

214PP (se dirigindo a outro aluno): G! Essa bola tem que sair daqui. 

215GD: Mas isso não é definitivo. Dá pra carregar aquele....só que tem que ir bem devagar. 

216PP: Mas você fez o teste pra carregar a bola aqui aí ver se ela não escapa? 

217GD: Tudo bem se não derrubar todos os pinos? Porque tá muito fraco. 

218PP: Na hora que cê fecha...que acontece?  

219GD: Eu só consegui derrubar um. Tem que andar bem devagar. E ainda mais que o tapete 

não vai... 

220PP: O tapete não tá reto, né? 

221Alguém no fundo diz: Faz um favor pra mim? Coloca esses troços lá em cima daquela 

mesa? 

222J: Só falta a ideia do W. 

223PP: Qual ideia?  

Os meninos brincam e a professor pergunta para outro. 

224PP: Qual foi a sua J? Como vocês vão fazer essa daqui? 

225J:....passar por cima. 

226PP: Vocês vão usar esse elástico? Pra que? 

227GS.: A gente não vai usar, não. 
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228PP: Tenta G. Tenta por esse daí. Precisa derrubar todos os pinos? 

229LI: Não, mas derrubar mais pinos dá mais pontos. 

230GS.: Cada pino vale quantos ponto? 

231LI: Se eu não me engano você tem que derrubar quatro pinos pra dar o máximo dessa 

missão. 

G e J tentam fazer a missão. O professor chega perto e diz como devem fazer o teste. 

232LI: Empresta isso daqui, G. Se vocês fizerem assim, ó. Faz no chão aqui.  Porque sempre 

você pode por a bolinha mais pra cima, aí na hora de levar você vai.... quando ele chegar aqui, 

cês encostam ele até aqui. 

233GS. Ah! tipo um calabouço. É calabouço? 

234LI: Tipo uma caixinha. Vocês vão levar a caixinha e quando chegar aqui tem um motor 

aqui. Ele vai cair. 

235J: Aí põe pra cair em cima. 

236GS.: Aí tem que fazer um robô grande. 

237PP: Então ele não precisa jogar daqui, a bolinha.  

238LI: A regra só diz que tem que derrubar. 

239G S.: Então é só chegar aqui perto. 

240J: Suspende esse cabo aí e aqui ele solta em cima. 

241GS.: Aí ele só derruba três pino e cê tá lascado. 

242J: Não, é só derrubar mais. 

243LI: Cês podem fazer a missão mais de uma vez. O problema é o tempo. Agora vamos 

supor. Vocês fizeram a missão uma vez e derrubou três, cês fazem a missão de novo, 

derrubou mais dois. Pode.  

Barulho e conversas.  

A professora vai para perto de outra dupla que está montando uma garra  uma menina 

procura por algumas peças. 

244TY: Minha fia é do pequeno. 

245L: Então! 

246TY: Não, é do médio, é do médio, é do médio. 

247L (mostrando uma peça a TY): Aí meu Deus!....Esse? 

248TY: Não é esse. 

249L (mostrando uma peça para TY): É desse daqui? 
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250TY (mostrando outra peça a L): É desse. 

251L: Tá pequeno. 

Outra dupla discute. 

252F: O robozinho vai ter que acionar ...e segurar. 

253M: Aí ele solta. 

254F: Só que tem que soltar controladamente. 

255PP: O que que é essa garra? 

256F: É o aríete. Pra o cachorrinho. Só que tem que fazer muito mais baixo. 

257M: Eu sei. Isso daí é sóóó.....barulhos. 

258V: Será que assim fica bom ou a gente tenta de outro jeito? 

259F: Tá meio mole. 

260V: É..A gente pode prender aqui. 

Barulhos e conversas 

261PP: Que que cês tão fazendo? Que que é isso aqui? 

262V: Talvez seja uma ããã. É uma tentativa de por, passar a roda. Foi uma coisa que eu 

pensei, mas.... 

263F: Não! Tá errado. Tá muito frágil. 

264V: Também tava achando isso, mas...    

265PP: Como vocês..a ideia aí W, A? O que vocês acham? 

266F: Vai lá, só a gente tá trabalhando aqui. 

267A: Nem sei que eles tão montando aí.  

268PP: Sem a sua ajuda não dá. Tem que colaborar......Se você não falar que não é assim que 

funciona, eles não vão saber fazer. 

269A: Deixa eles lá fazendo. 

270PP: Quebrando a cabeça. Mas é sua equipe, também. 

271A: Não é não.  

272PP: É sim. 

Barulhos, risadas e conversas 

Outra dupla.  

273M: Peraí. Se a gente conseguisse fazer aqui... 
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274GD: Não dá pra virar porque vai ter coisa dentro dela. 

275M: Não é, a gente poderia.....ela tá montada assim. 

276GD:Tá, mas ela não fixa. 

277M: É a gente vai ter que mudar de lado.   

278PP: Por que que cês querem virar a garra? 

279M: Pra poder fazer assim. 

280GD: Você tá segurando com a força da sua mão, né 

281M: O robô também vai ficar travando. E daí a gente põe aqui. 

282GD: Mas dá, também daquele jeito. 

283M: Dá? Peraí. Como é que cê tinha deixado..... 

284GD: Não precisa deixar ele em pé, só precisa encostar. Então se você deixar ele cair tipo 

assim......O único problema é que ela não vai funcionar pra função que ela foi feita. Dá pra 

empurrar assim.......Se a gente, na base, prender isso com elástico. Tem uma pecinha. 

285PP: E essas? Elas são iguais? 

286GD: Tem uma pecinha.. sabe aquela pecinha que dá pra fazer.... 

M concorda com a cabeça. 

287GD: Então. Tem um truque que cê bota uma aqui de lado, sem encaixar, só de lado. Junta 

assim os dois lados.  

288M: Será que tem essa peça aqui? 

289GD: Aí nesse baú não. 

290PP: Ó ninguém pensou nessa rampa aí, ó. Tem que colocar o robô lá, né? 

291GS.: Tem que entrar com o robô equilibrado.  

292M: Tem que ser um robô que não tenha um lado mais pesado que o outro. Então a garra 

tem que ser no meio. 

293GD: Tem que ser tipo um espelho assim. 

294PP: Como vai subir pela rampa? Por lá?  

295GD: Acho que sim, né. Subir pela escada é mais difícil.  

296PP: Depende do robô, né?  

297GD: Também depende do círculo, né? Se você for fazer assim aí tudo bem. 

298LI chega perto e diz: Eu diria o seguinte pra vocês. Pra adiantar o tempo, pega o robô que 

tá parado e estuda um jeito de encaixar uma garra rasteira nele. Cês vão ver que....Se cês não 

conseguirem encaixar uma garra rasteira, nenhuma missão que cês tão imaginando vai 
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funcionar. 

299GD: Mas a gente já num tem uma garra rasteira? 

300LI: Vocês fizeram a, os testes com a mão. Então com a mão sim, vocês conseguem 

posicionar em qualquer canto. Só que cês vão ver que no robozinho não é bem assim. Cês 

tem que arrumar algum jeito de prender a garra no chão. Aí cê vê que isso não é tão fácil. O 

truque que eu usava pra fazer isso daí, por exemplo, era um truque super simples. Funciona 

no bloco a bloco.  

Professor coloca uma peça no robô e mostra para os alunos. 

Barulhos e conversas 

301PP: E aí TY? Deu? Que que aconteceu TY? 

302TY: Ninguém me ajuda. Eu faço sozinha? Eu vou bater nessas menina. 

303PP: Você desfez sua garra? Ah TY. Faz ela. Vamos faze aqui, ó. 

304TY: Eu só fiz aquela de puxar aqui. 

305PP: Então vai. Traz ela.  

Barulhos 

306TY: Aqui, ó. 

307Professor pega a garra e diz: Cê vai fazer o seguinte. Me dá mais um pino desse. 

308TY entrega a peça e repete: Um pino desse.  

309LI (mostrando para a aluna como fazer): Deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá. 

310Crianças conversam e uma delas diz: Ai eu quero ir lá pra sala. Ai eu não quero mais fazer.  

311TY diz: Ai eu quero sair da robótica 

312PP: Não sai não.  

313TY: Eu quero sair. 

314PP: Por que? Aí cês não vão fazer nada? Cês não vão fazer recreação nenhuma? 

315TY: Eu não. Eu já vou sair daqui já.  

316GD: ...agora eu tava pensando assim, se essa garra, vamos supor, ela mudasse....e aí ela 

fosse fazendo, por exemplo o catavento lá. Se ela.... 

317M: Depende o tamanho do robô, mas acho que dá. Eu acho que dá.   

318GD: Aí quando ela chega aqui ela faz assim.  

319M: A gente também tem que fazer a garra. 

Professor mostra a garra que ele ajustou funcionando. 
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320LI: Sobe ela e deixa ela levantada. Por cima, por baixo. Agora pega a cadeira com essa daí. 

321GD: E essa mesma garra, essa mesma garra se a gente pudesse...? 

322M: Mas.... 

323LI: As garras mais simples são as que funcionam melhor.  

324M: Mas se a gente operar essa daqui? 

325LI:Boa sorte! 

326M: Dá pra fazer de algum jeito....? 

327LI: É a pior parte. 

Barulhos  

328LI: Aquela lá cê tem que fazer uma garra alta, não tem jeito. Cê tem que fazer uma... duas 

assim. Uma pra cima e uma pra baixo. 

329GD: E se a gente usasse aquele humanoide? É mais ou menos o tamanho. 

330LI: É suicídio. Cê montar um robô humanoide pra fazer esse tapete é um suicídio. Vai por 

mim. 

331M: Cê.... Alguém já montou ......   

332LI: Pra cá não. Mas eu já montei pra mostra cultural. Ele não anda bem.  

333M: Não anda bem nem no chão. 

334LI: É porque ele não tem tanta junção, ele não tem tanto... 

335GD: Por exemplo ali, ficaria muito difícil. 

336LI: Ele resolve uma missão. Ali talvez, mas num...vai parar de resolver todas as outras. 

Não vale a pena.  

337M: É acho que cê ia precisar de outra garra. 

338W: Pode fazer essa garra aqui, colocar o fundo aqui, aí colocar a bola aqui? Ai coloca duas 

aqui. Aí vou suspendê e ele abaixa. 

339LI: Aí o motor cê vai encaixar aqui. 

340W: É. Aí quando ele for suspender a bola cai em cima lá. 

341PP: O que que cê vai por nessa garra aí. Pra fechar? 

342W: Coloca um pino embaixo dela. 

343LI: Ô negão! Eu só diminuiria o eixo. Aí não precisa ser um eixo alto, porque ele só precisa 

fazer esse movimento. 

344F.: Professor! Como é que o robô... 
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345PP: Como você acha que ele poderia pegar? 

346F.: Não sei. 

347LI (chama a aluna e faz a garra para ela): Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa. 

348M: Esse daqui poderia ser validado. 

349GD: Esse aí? Daria. 

350PP: Mas esse daí dá pra fazer com essa garra...de vocês. 

351GD: Sim, dá pra fazer com essa garra, mas olha. Olha o que dá pra fazer. 

352PP: O robô faz essa....trajetória? 

353GD: O movimento da cadeira. A cadeira pode girar. O trajeto de volta. Aí ó a cadeira pode 

fazer assim. E aí cê não sabe né, quando você chegar lá. Primeiro que ela pode cair no 

caminho e segundo que quando cê chegar lá pode não dá pra .. nada. 

354PP: Então significa que cê não sabe pra que lado que a cadeira vira quando você pega 

com a garra assim desse jeito. 

355GD: É porque mesmo se a gente botasse assim, a garra pegaria assim, ok. Aí se pegasse 

assim. 

356PP: É uma outra maneira essa né? Essa maneira ela acaba sendo mais segura do que a 

outra?  

357GD: Qual outra? 

358PP: Do outro jeito que você fez. 

359GD: A placa? 

360PP: Não. Agora você pegou ela na diagonal. E antes você tinha.. 

361GD: Tá. Eu peguei assim. E assim. 

362PP: Isso! Na diagonal, né? 

363GD: Aí eu peguei assim. 

364PP: Como que ela é mais fácil de carregar? Mais, mais seguro pra carregar? Assim? Ou dá 

primeira vez. 

365GD: Ããh. Acho que assim, porque se for assim, acho que olha isso acaba... pega só nas 

pernas aí fica. Então acho que assim fica mais fácil. Porque ó aí pega aqui, aí depois cê só 

pode ir assim reto. Assim. 

366PP: A missão é comprida, né?   

367GD: Tá, então, dá pra resolver seis problemas. 

368PP: Seis? Um, dois, três. 

369GD: Um, dois, três, quatro o escavamento, cinco esse travessão aqui, seis, o cachorro. 
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370PP: E a TV? 

371GD: A TV acho que não dá. A TV precisa levantar? 

372PP: Eu acho que precisa abaixar. 

373GD: Mas é baixar a bandeira ou. Que lá parece que é.. 

374PP: Que é levantar né? 

375GD: Acho que deve ser assim, né. Parece mais missão cumprida. 

376PP (se dirigindo para outra dupla): Ó! Tá caindo prá lá? Só prá lá. 

377A: Só pra frente.  

378V: É porque essa roda tá um poquiiiiiiinho mais alta. Mas é quase imperceptível. E não vai 

ter problema nisso. Tá escorrendo prá cá, mas. O problema era se ele tivesse indo prá lá ou 

prá cá, mas como não tá. 

379PP (se dirigindo para outro aluno): Faz o teste lá. Com a bolinha. 

380G S. (se dirigindo a W): Lá negão, fazê. 

381PP: Cê acha que dá já? 

382W: Dá. 

383G S. (se referindo ao teste que deu certo): Olha! É nóis, negão. Eu que montei a garra. 

384V: Então tá. Vamô vê se ele vira. 

385PP (se referindo aos locais que serão utilizados no robô): Tem que ver aonde vai por 

garra. 

386V: Vamô vê só se ele tá andando. Que por agora é uma coisa bem útil. Se ele vai virar. É, o 

motor é A, B e C, né? Qual é que tá o botão dele virar?  

387F: Tem que ser acionado pelo motor, então tem em que ser tipo uma coisa que cê aciona 

assim.  

388GD: Não é difícil fazer isso. 

389G Damiani: Peraí. Posso mostrar uma coisa pra você? Talvez você pode usar de alguma 

forma. 

390LI: Pessoal mais dez minutos e vamô ver como é que tá o robô, por favor. 

391G Damiani: O robô acabou de ser desmontado. 

392V: Pra melhoras. Pra ficar melhor. Porque é algo muito importante. 

393F: Que bom! 

394LI: A questão é: Três e meia vai tá pronto? 

395G Damiani: Não. 
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396V: Sim  

397M: Talvez. 

398F: Quem sabe. 

399PP: Não sabemos. 

400M: Hoje é dia 30 de fevereiro? Porque se fosse, tava. 

401V: Demorou pra sacar essa. 

402G Damiani: Você demorou pra sacar essa.  

403W: (se referindo à sua garra): Tá feito? Tá. 

404PP: Conseguiu? 

405W concorda com um sinal de positivo com a cabeça. 

406F (perguntando o tamanho de uma peça para PP): Esse daí é menor? 

407PP: Acho que é do mesmo tamanho. 

408F (confirmando): É. Do mesmo tamanho.  

409PP (perguntado à dupla responsável pela montagem do motor): E se precisar de um outro 

motor aí? Dá pra por? 

Os alunos não respondem. 

410V: Agora tá tudo certo. Ele vira?  Porque antes não virava. 

411PP: Testa. 

412V: Pode por ele no chão? 

413PP: Pode. 

414V: Tipo. Vai contar que ele caiu? 

415PP: Não 

416V: Agora vamô vê se ele gira. 

417F: Mas a roda gira? 

418PP: Vai testar. 

419V: Eu sei programar. Cara, calma. É pra fazer assim? Então tá. Eu faço. 

420M: Eu entendi. Agora, agora. 

421V: Tá, mas a gente não vai saber se ele vira. Tá, se ele for prá frente ele vai pra trás. 

422PP (após falar faz barulho de tambores rufando): Vai. Momento decisivo. 

Colocam o robô no chão para o teste. 
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423F (após o teste diz): Não vira. 

424PP (pergunta a M): É programação? 

425M: Não sei. Eu vou fazer o teste. Ele tem que virar tudo pros dois lados agora. 

426V: Estranho. Na boa. Não tem nada de errado. 

427LI: Empresta o robozinho. Deixa eu ver uma coisa. Tenta rodar o .... 

428PP: Põe no chão aí, A. Vamô fazer o teste. 

O robô anda e vira. 

429LI: Tá derrapando a roda. De novo. Tá derrapando animal, agora. Tenta no tapete. 

430PP: Aquela roda tá mais alta. Tá girando em falso. Não é isso? 

Barulhos e conversas sobre análise sintática, trabalhos de escola. 

431LI: É só botar uma .... 

432PP (perguntando a aluna que voltava com o robô funcionando): Que aconteceu? 

433A: Era as roda de trás, que tava prendendo. 

Barulho e conversas  

434LI: Estava prendendo muito as rodas de trás. As rodas de trás seguravam e ele não tava 

conseguindo fazer o giro. 

435PP (olhando o relógio vê que o horário havia terminado): Pessoal! Agora precisamos ir 

embora. Tchau e até a semana que vem. 

 

AULA 8 - 27 DE MAIO DE 2013 

1PP: Pessoal! Eu vou quero pedir para vocês sentarem um pouco mais para cá, porque eu 
quero passar... Na verdade hoje....vocês sabem....Oh deixa a gente ouvir.  

2TY: Ei aí! Cala a boca! (continua falando em tom de bronca com os amigos) 

3LI: Pessoal! Pessoal! Presta atenção aqui ó! 

4PP: TY! TY! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que na robótica, quando 
vocês vão apresentar lá no concurso da.. do Bloco a Bloco. Vocês têm que ter uma pesquisa 
para poder...é... É uma pesquisa com o tema que a LEGO manda para vocês. Manda para o 
Léo. Vocês sabem disso, não sabem? 

5A: Não sei não. 

6PP: Quem não sabe? 

7A: Eu 

8T: O que? 

9PP: Que vocês precisam fazer uma pesquisa? Eu acho legal... 
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10TY: Eu já sei tudo.  

11T: A TY sabe de tudo. 

12PP: Você sabe né TY? Então, pra gente fazer essa pesquisa o que que eu trouxe? Eu trouxe 
um jogo pra gente fazer hoje, vai ser um jogo de tabuleiro, diferente, porque pra gente voltar a 
mexer no robô, a gente vai precisar um pouquinho desse tema. Que é o tema que a pesqui.., 
que a LEGO passou para o Léo e é algo que vocês depois vão ter que pensar aqui, na vida de 
vocês, como vocês vão fazer para que esse tema é esteja, seja resolvido, vamos assim dizer, 
precisa ser resolvido. O tema da LEGO esse ano é Cidadania. Então o que que a gente vai 
fazer? Eu vou passar um videozinho pra vocês, aí a gente vai fazer um jogo e aí depois a 
gente precisa pensar um pouco nesse tema pra poder resolver algumas coisas com os robôs. 
Se não tiver isso gente, a gente não consegue fazer uma pesquisa legal e fazer um robô legal. 
Entendeu? Que resolvam as situações-problemas que a gente vai ter aí no concurso. Tá? 
Tudo bem? 

13LI: Pessoal! Eu só queria fazer um adendo que é o seguinte pessoal. Pra quem já sabe e 
quem não sabe, tá. Eu já participei de duas FLL e um Bloco a Bloco que, o nosso maior 
problema, até hoje, foi essa pesquisa, tá. Nenhum dos três concursos a gente conseguiu 
apresentar uma pesquisa que chamou atenção dos juízes.  TY, por favor! Significa o quê? A 
gente está ruim desse tema, a gente tá ruim. E como detectar? Identificar certo o tema, achar 
um problema e encontrar uma solução. Até agora, nenhuma pesquisa foi levada em 
consideração, incluindo da equipe do Colégio Santa Cruz. Que participou no ano passado. Tá 
OK? Isso daí eu sei por que eu tive informações dos juízes da FLL. Os juízes da FLL falaram 
sobre a pesquisa do colégio também. E não falaram em termos positivos. Então, por favor, 
prestem atenção, porque é mais importante é saber trabalhar direitinho com esse tema e 
achar uma solução legal do que exatamente ficar viajando e não sei o que, não sei o que. 
Então, por favor, observem agora vamo escutar como é o tema, como trabalhar em cima de 
um tema pra não repetir os erros da FLL e do Bloco a Bloco. Tá ok? 

14PP: É. Na verdade hoje o que a gente vai fazer? A gente vai discutir juntos, todo mundo o 
que cada um pensa um pouquinho sobre isso, pra gente conseguir chegar a uma solução ou 
a algum lugar bem próximo de uma solução, né Léo. Pra gente poder fazer essa pesquisa e 
conseguir que os robozinhos é...que vocês vão montar e as garras que vocês vão montar 
solucionem o tema que a LEGO coloca pra gente. Então primeiro que vou colocar um 
videozinho pra vocês verem e depois a gente vai fazer o jogo e ver mais alguma coisa aqui de 
vídeo, tá? 

VÍDEO DA CRIANÇA INDIANA EMPURRANDO UMA ÁRVORE QUE OBSTRUI O CAMINHO DO 
TRÂNSITO. 

15PP: Não sei se vocês conhecem esse vídeo? 

16PP: Então! Agora depois da gente ver esse vídeo eu quero propor um jogo para vocês de 
tabuleiro. É assim: é bem legal o jogo. Talvez os meninos já tenham conhecido porque um 
professor lá da escola já fez com eles, mas não desse jeito. O Salvador já fez um jogo com 
vocês de tabuleiro? 

17F: Hãhã 

18PP: Só que não é o mesmo tá. E eu quero que todo mundo participe. Pra isso eu contei 
quantas pessoas tem e eu gostaria assim, que ficasse um menor com um maior. Pra vocês 
pensarem juntos o que a gente vai poder solucionar nesse jogo. Acho que a gente pode fazer 
aqui ó, nessa mesa, em volta dela (não audível). Podem vir aqui pra vocês conhecerem o jogo. 

19E: Que que é isso? 

20PP: Isso é um tabuleiro, né, como se fosse uma mandala. (professora vai montando o jogo). 
Vocês conhecem esse jogo? Ah vocês já fizeram uma mandala? 
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21A: Não dá pra vê. 

22LI: Tem espaço aqui ó desse lado. 

23FB: A gente já fez mandala. 

24PP: Vocês conhecem mandala, né? O Léo conhece também né, Léo? Você já jogou uma vez 
assim né? Não é exatamente o que a gente vai fazer. É outro assunto. Aí é assim. Eu trouxe 
algumas palavras e essas palavras elas são elas vão significar as pedras. É assim. Isso aqui 
são as pedras. Que pedras são essas? São as pedras que estão nos nossos caminhos. Então 
assim, preconceito, deficiente. Não que deficiente seja uma pedra, gente, mas o preconceito 
ao deficiente. Abandono, humilhação. E aqui a gente tem catorze casas, então a gente vai 
colocar essas pedras nas catorze casas que a gente tem aqui. Que são essas mais cheinhas 
aqui. Alguém pode me ajudar? Pode colocar...nas catorze casas. Podem vir pro lado de cá, 
vem aqui E. É mais fácil de você enxergar. Ó a gente já tem em todos? Aqui não tem 
ninguém?  

Enquanto montam o tabuleiro alguns assoviam e outros conversam baixinho. 

25TY (cantarolando): A menininha chega no parque falando. 

26PP: Os catorze. Tá. Vocês escolheram essas catorze casas. Aí em cada casinha a gente vai 
por uma pedrinha que são as coisas difíceis que a gente tem. Que a gente encontra na vida. 
Então, por exemplo, corrupção, maldade, violência, tudo isso. E aqui a gente tem as 
sementes. Como vão funcionar as sementes. As sementes....eu vou pedir pra vocês ficarem 
assim ó. Um pequeno com um grande porque não dá pra todos jogarem, mas quero que, pelo 
menos, uma dupla fale e jogue, tenha a oportunidade de jogar. E aí essa dupla vai ficar com 
três sementes ou, se a gente algumas de sobra pode ficar com mais. A gente vai jogar o dado 
e vai andar nas casas. As sementes vão ficar nessas casas escuras, tá. E a gente vai jogar 
dado. A dupla jogou o dado e anda para chegar em alguma pedra. Quando ela chegou em 
alguma pedra ela tem que esperar uma outra dupla chegar. Aí quando chegaram as duas 
duplas vocês vão escolher as palavras que fazem parte das sementes, que são paz, e tem 
duas, dois joguinhos de palavras, então aqui tem paz, amor, solidariedade, generosidade, 
ética, e aí você vão escolher a palavra que mais, que vocês acham que mais é.. vale a pena 
colocar em cima dessa pedra, para poder tirar a pedra e a gente plantar a semente. Tá? 

27W: Não entendi. 

28PP: Não entendeu? Conforme a gente vai jogando fica mais fácil. Aí a dupla vai falar porque 
que escolheu aquela palavra. Porque que acha que aquela palavra tem a ver com aquilo. Pra 
gente tirar. E aí depois terminado o jogo a gente só vai ter mais... menos de dez minutos de 
um vídeo e aí a gente vai tirando de cada um o que que vocês acham que é isso, porque? Tá? 
Tudo bem? Podemos montar as duplas? Então vai. Com quem você quer ficar TY? 

29TY: Não sei não. 

30PP: Montem as duplas vocês.....Vamos lá. TY e E. Pode ser?  

31TY: Pode 

32PP: A! Quer escolher alguém? FB? L?  

33TH: Já escolhi (e aponta para L) 

34PP: Tem que ser um grande e um pequeno. Tá, escolheu então ali o W. E aqui vocês não 
querem escolher?  

35H: Qual? Uma das duas aí.  

36PP: Você? 
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37H: Não ele aqui ó.  

38PP: Vem cá, então.  

39L: Foi adotada.  

40PP: E agora? E? 

41E: Já tô com ela. 

42PP: Você vai ficar com a TY? A?  

43TY: E eu sou tão pequena assim é? 

44PP: Não. Não é pequena. É que ela é mais velha, por isso que ela tem que ficar com alguém. 

45TY: Ó o J me chamando de pequena aqui ó. 

46E: (risos) 

47TY: Ô menino! 

48PP: E aí? Quem vai ficar aqui com vocês? Quem vai ficar? G, V, T.  

Conversas 

49PP: Eu vou deixar as palavras aqui ó. (confusão). Empresta aqui. (confusão) Ó, as 
palavrinhas e semente eu vou deixar aqui. Pera aí só um pouquinho TY.  

50TY: Aqui, tá. Quanto tem? 

51PP (explicando à TY que não precisarão de dois dados): A gente vai usar um só tá? Não vai 
precisar dos dois. Ó. Cada dupla pega uma semente e coloca numa casa. Tem quantas duplas 
aqui?  

52T: Uma, duas, ... cinco 

53TY: Escolhe qual? 

54E: Eu escolho seis. 

55PP: Vai. Cada dupla coloca uma semente numa casa (inaudível). 

Conversas 

DUPLAS MONTADAS (TY e E, H e W, FB E V, G E T, F E TH, A E J, M E L) 

56A: A minha é mais escura. É a grandona aí ó.  

57PP: Agora vocês querem. Vocês querem tirar, sei lá, par ou impar pra ver quem começa? 
Dois ou um pra ver quem começa? 

58TY: Eu começo. 

59HG: Dois ou um. 

60J: Eu e a L. 

61A: Lógico que não. 

62HG: Lógico que não. 

Após uma tentativa de dois ou um, HG resolve jogar quatro/zero. 
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Após duas tentativas de jogar quatro/zero. 

63A: Vamo fica o dia inteiro. 

64L: Aí ó, saiu. 

65HG: Saiu não. 

66J: Vamo fica o dia inteiro aí. 

67TY: É invez de colocar três quatro e um. Hã. Vai ficar quatro/zero, quatro/zero, quatro/zero. 

68L: Saiu um. 

69PP: Então quem saiu joga. Quem saiu começa. Então aí a gente joga assim, tá? (mostrando 
o sentido anti-horário). 

70A: Eu sou depois dele. 

71HG: É. Joga assim. (repetindo o gesto da professora). 

72L: Eu sou segunda. 

73HG: Por que? 

74L: Porque eu saí. 

75HG: Não. É assim. (fazendo o gesto no sentido anti-horário). 

76L: Eu saí sim. Eu saí sim. 

77PP: T e G! T e Gvocês começam.  

78HG: Professora! Não é assim ó? Não é assim? (faz o gesto no sentido anti-horário). 

79PP: É. Aí roda assim. (fazendo o gesto com o braço no sentido anti-horário). 

80HG: Aí tá vendo L. 

81L: Ah, mas eu saíí. 

82PP: Pode jogar. Quatro! Cadê a sua semente. A semente da sua dupla onde está? Onde 
vocês escolheram o lugar? Essa semente você vai. É sua semente aquela? Você vai andar 
quatro casas com ela nas casas que estão vazias, até chegar em alguma dessas palavras com 
a pedra. Chegou no abandono. Então para ele tirar essa pedra do abandono a gente tem que 
chegar com uma outra dupla nessa pedra tá? Próximo é você HG.  
Seis! Agora você vai andar com sua semente seis, seis casas. 

83A: Tem que chegar no abandono. 

84LI: É. Tenta chegar o mais perto que der do abandono. 

85HG: Um, dois, três, quatro, cinco. 

86A: Não pode. Só pode quatro. 

87PP: Ah. Essa não pode né? (mostra uma casa que não pode passar) 

HG tenta de novo e para em outra casa após contar quatro. 

88PP: Não pode. 

89W: Tem que ser lá mesmo. 
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90HG: Só dá cinco. 

91PP: Mas você não chegou na (casa) seis então você pode voltar. A próxima. 

92A: Cinco! Um, dois, três, quatro, cinco. Chegou.   

93PP: Chegou no abandono. Agora as duas duplas que chegaram no abandono. Foram vocês 
e vocês (apontando para as duplas A e J e Ge T) vão escolher uma palavra daqui. Tem em 
dois joguinhos. 

94A: Só uma palavra? 

95PP: Só uma palavra que vocês acham que mais vale a pena colocar aqui em cima para que 
não exista mais abandono. 

96A: A palavra éé. 

97L: Paz 

98A: Deixa eu ver. Coloca aqui dentro ó. Solidariedade 

99PP: Aí vocês. É assim ó as duplas têm que conversar e chegar na mesma palavra. Na 
verdade é assim, tem dois joguinhos iguais, porque pode colocar em outro lugar também. 

100A: Não sei. Tem que escolher todo mundo junto. 

101PP: Vocês quatro. Vocês dois podem escolher uma e eles escolherem outra e depois 
vocês tem que chegar na mesma. 

102A: A gente escolhe solidariedade. 

103PP: E vocês? Agora vocês têm que chegar em uma palavra só. O que vocês acham que, 
dessas palavras que a gente tem aqui que pode deixar de existir o abandono? 

104A: Solidariedade. 

105PP: A solidariedade? É ela? E vocês? 

106T: O amor. 

107PP: O amor? Por que que vocês acham que é a solidariedade que faz com que não exista o 
abandono? (se dirigindo a dupla A e J). Não! Pensa em que você acha que é. 

108W: Ajudar eles. 

109PP: A solidariedade ....não entendi. 

110A: Ser solidário com a pessoa abandonada. Não abandonar.  

111PP: E vocês? Por que vocês acharam que, xiii, T, porque você achou que o amor é que faz 
com que não exista o abandono. 

112T: Não sei. Pergunta pra esses aí que eles sabem.  

113PP: Todo mundo pode falar gente. 

114A: Não. Mas foi você que escolheu e cê não sabe? (se dirigindo a T) 

115PP: Todo mundo pode falar. O W falou no deles que a solidariedade é ajuda, né? O amor? 
Por que que o amor faz com que não exista mais o abandono?  

Barulho. 
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116PP: O amor ao próximo surgiu aí. Pode ser não pode? Pode ser o amor ao próximo para 
fazer com que não exista o abandono?  

117G: Sim. Pode. 

118PP: Só que vocês vão precisar escolher uma palavra. Uma das duas para colocar aqui em 
cima. 

119G: Solidariedade. 

120PP: Vocês?....Concordam? Com solidariedade? 

121A e J: Sim. 

122PP: Então coloquem a solidariedade aqui. Eles só vão poder tirar a pedra se todos os 
outros concordarem com o que...acharem que foi legal o que eles falaram. 

123A: Foi legal o que eu falei? Fala que foi mano.... 

124W: Tira a pedra com papelzinho ou tira só a pedra? 

125PP: Só a pedra. O papel vai ficar em cima. 

126W: Cês concordam? 

127TY e L: Sim, sim. Pode tirar a pedra. 

128W: Tira! 

129PP: Tirou a pedra. Agora a gente vai continuar o jogo. Quem foi de vocês que jogou por 
último? 

130A: É o J. 

131PP: Agora vocês vão jogar. A semente de vocês pode voltar pro mesmo lugar que vocês 
estavam. 

132L: Essa daí fui eu que coloquei. 

133PP: Ó pode jogar. Quem joga agora? Dois. Onde tá a sua... 

Um e dois.  

134J: Não, não pode. 

135PP: Você pode andar para lá, prá cá. Aqui também ó. 

136L: Um, dois. 

137PP: Aonde você quiser... Vai FB! A sua dupla. 

138A: Você tem que chegar na humilhação, FB. 

139V (dupla de FB): Tá. Como é? 

140A: Joga! 

141Coro: Três 

142PP: Qual é a pedra, a semente de vocês? 

143V: É essa? 
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144PP: Qual que é sua semente FB? 

145FB: O outro mexeu. Essa aqui, ó. 

146PP: Essa escura? 

147A: Não. Essa escura é minha. 

148FB: Não essa em cima. 

149PP: Ah, era aquela? Têm três casas vocês para andarem. 

150V: Então. A gente andou. 

151PP: Tá. Joga quem? Agora vocês. TY! 

152A: (se referindo ao jogo de FB e V, mostrando uma casa): No caso te que parar aqui, né? 

153E: Não. Só depois que tirou. 

154A: No caso tem que parar aqui, porque eles tiraram três. 

155PP: Cinco 

156TY: Eu tenho que ir pra onde? Prá cá?  

157A: Eles contam daqui. Um, dois, três. Não tem que voltar a partir da frente? 

158PP: É 

159A: Então tem que parar mais ou menos aqui. 

160FB: Escolhe 

161E: Calma, fia de Deus! 

162PP: Cinco TY. Cadê a sua...é. Pra onde você quer andar? Você pode vir pra cá, cê pode vir 
pra cá.  

163TY: Um, dois, três. 

164A: Quatro, cinco aqui, ó.  

165E: Ali ó. 

166TY: Calma, calme-se. 

167A: Cê tem que chegar aqui, ó. 

168TY: Aqui? 

169A: É 

170W: Não sei, não. 

171PP: Você pode chegar aonde você quiser. Qualquer uma. Aqui ela só tira a pedra se 
chegar uma outra semente. (TY pensa em um caminho). Aí você jogou na quatro, né. Você 
tirou cinco.  

172TY: Então. 

173PP: Você estava aqui? Você fez uma, duas, três, quatro. 
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174TY: Ai, meu Deus!  Eu posso vim pra cá? 

175A: Não. 

176PP: Aqui? Se você vier pra cá, você vai andar uma casa só, aí você tem que voltar. Uma, 
duas, três, quatro, cinco, por exemplo. 

177TY: Mas aqui não pode vim, ó 

178PP: Mas pra sua você pode voltar. Uma, duas, três, quatro, cinco pode ser. 

179TY: Pode “coisá” assim? 

180PP: Pode. 

181Vários falam juntos: É eu, é eu. 

182PP: Vai. Seis. 

183F: Vamos fazer assim, ó  

184Vários falam juntos: Não pode, não pode. 

185A: Vai ali, pra aquele cantinho ali. 

186F: Vâmo dá uma bela volta daí depois a gente vai pra cá. Pode passar por essa aí 
continuar andando? 

187PP: Não pode passar por cima da pedra.  

188F: Ixi. Então tá fechado. Peraí. Não pode ir e voltar? 

189PP: Pode ir e voltar e você pode passar por essa que já saiu a pedra. 

190HG (mostrando um caminho): Aí você faz assim, ó. Um, dois, três.. 

191F: Você já jogou, ô. Eu quero limpar essa aqui, porque já tem uma dupla aqui. 

192PP: Então você pode pensar em chegar aí. 

193F: Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 

194A: Não pode. 

195F: Pode 

196PP: Agora vocês vão escolher uma palavra. As duas duplas vão escolher uma palavra. 

197A: Mas não podia passar por aqui. Ela (professora PP) falou. 

198PP: Não pode passar pela casa escura. 

199A: Ele passou. 

200PP: Não. Ele passou por aqui, ó. 

201TH: Ele passou e voltou. 

202PP: Ele passou na dele. Na que ele estava.  

203F (mostrando a casa em que passou): Nesse aqui ó. 

204PP: Quem chegou ali também? Vocês? Escolhe uma palavra com a sua dupla. Respeito? E 
vocês acham o que? Respeito também. Por que que vocês acham que respeito vai tirar a 
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pedra da humilhação? (as duplas escolheram as palavras sem ver qual a palavra que a outra 
dupla pegava). 

205F: Porque você humilha uma pessoa quando você não tem respeito por ela, quando você 
tira sarro dela. O tempo todo sem respeito. E isso não existiria. 

206M: É o bullying.  

207F: É a velha história do bullying. 

208PP: O bullying é uma forma de desrespeitar? É isso? 

209F (concordando): Ahã 

210PP: O que que vocês acham?  

211V (diz de longe, brincando): Toda escola deve fazer bullying. Desde por a mão no rosto de 
alguém que usa óculos até... 

212F (vai até o colega V e brinca com ele, pondo a mão nos seus óculos): Isso é bullying. 

213PP (chama a atenção de volta ao jogo): Pessoal! As duas duplas disseram que, pra tirar a 
pedra da humilhação a gente precisa ter respeito. Porque respeito, segundo o F, é algo que 
faz com que humilhe as pessoas, você falou? Tirar sarro? 

214F (concorda com a cabeça)  

215PP: Que que cês acham?  

216TY: Eu acho que é muita falta de respeito. 

217PP: O que que é falta de respeito, TY. 

218TY: Você xingar uma pessoa. 

219PP: E xingar uma pessoa é humilhar essa pessoa? 

220TY: É, é humilhar a pessoa. A pessoa fica constrangida. 

221PP: O que mais é humilhar? O que mais a gente pode fazer que humilha uma pessoa?  

V diz algo sobre fazer com uma pessoa até ela não aguentar mais. Muitos riem e TY justifica, 
mas não dá para entender.   

A (dando bronca em alguém): Mano, deixa de ser chato. Só porque você não tirou nenhuma 
pedra do caminho. 

222PP: O que que vocês acharam das respostas? Vale? Não vale? 

223A: Não 

224PP: Não vale, A. A A achou que não vale. Por que você achou que não vale?  

225A (rindo): Por nada. 

226PP: Ah você tá brincando. Você achou que vale? Ou não vale? De verdade. Você achou 
que vale o que eles falaram? 

227A: Vale. 

228PP: Então vocês podem tirar a pedra de cima da palavra humilhação. E vocês podem levar 
a semente de vocês pra casa. 
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229HG: Agora é nóis, agora é nóis. 

230PP: Quem é o próximo? É o T, né? Quatro. Cadê a sua semente T?  

231T: Eu? 

232PP: Por que que essa semente voltou?  

233A: Porque tinha que volta. 

234PP: Não. Só volta aquela que tira a pedra. 

235A: A da HG voltou. 

236PP: Porque ele tirou uma pedra. 

237A: Não. 

238PP: Tirou. Ele e o W tiraram uma pedra. 

239A: Não. Quem tirou foi nóis aqui. 

240PP: Então não era pra voltar. 

241A: Você que voltou. 

242W: As duas que tavam aqui você falou que tinha que voltar. 

243A (se dirigindo à professora PP): Culpa sua.  

244PP: Então eu falei errado. 

245A (se dirigindo aos colegas): Culpa dela. 

246PP: Pode deixar onde tava. 

247A: Põe a culpa nela. A culpa é dela. 

248PP (se dirigindo à T): Andaram já? 

Barulho e conversa paralela. 

249PP: Falta de estrutura na escola. Ó lá. HG! Você agora. 

250W: Cinco pra nóis chegá naquele. 

251Coro: Seis. 

252HG: Um, dois, três, quatro, cinco 

253PP: Não, não. Você não pode passar por cima da pedra. 

254HG: Ah, é mesmo. 

255W: Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 

256PP: Vâmo lá, então ó, a gente vai tirar a falta de estrutura da escola, heim. Que palavra que 
cês vão usar.  

257W.: Falta do quê? 

258PP: Falta de estrutura na escola. 
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259HG: Segurança 

260Algum colega que não fazia parte das duplas: Paz 

261T: Amor 

262A: Que paz e falta de segurança, o que.  

263HG: Falta de segurança. Deixa eu vê. 

264W: Respeito. 

265HG: Falta de segurança?  Compreensão. 

266W: Vê se tem respeito aí. 

266HG: Respeito? 

268A: Por que respeito?  

269HG: Compreensão, compreensão. 

270PP: E a de vocês? Qual que vocês escolheram? 

271HG: Compreensão tem a ver alguma coisa? 

272PP: Que que você acha que é compreensão?  

273HG: Ah. Não sei.  

274PP: O que você acredita que é compreensão? 

275W: Compreensão por quê? Explica aí. 

276PP: Por que que cê acha? O que que você pensaram? 

277G: Envolvimento 

278PP: Envolvimento. E aí? A outra dupla pensou em? 

279HG: Compreensão. Será? 

280A: Cês pensaram em que? 

281PP: Uma dupla pensou em envolvimento. E a outra? 

282HG: Deixa eu ver. Não vou pegar esse aqui não. Hãã. Envolvimento. 

283PP: Envolvimento?  

284HG: Não, não. Respeito. 

285PP: Respeito e envolvimento. Uma dupla. Então vâmo lá. Fala 

286G: Eu acho que é porque se as pessoas se envolvessem com a estrutura da escola não 
teria problemas. 

287PP: Que tipo de problemas que a gente conseguiria sAr com envolvimento? 

288G: Se o Governo se envolvesse mais com as escolas elas teriam mais, elas seriam 
melhores e teriam mais recursos. 

288PP: Ó. Ó o que o Gfalou: “Se o Governo se envolvesse mais com as escolas elas teriam 
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mais, elas seriam melhores e teriam mais recursos.”  

289A: É vero. 

290PP: Que que vocês escolheram? Respeito? Cês querem trocar? Cês querem ficar com 
respeito? Que que cês acreditam? 

201W: Quero ficar com respeito. 

292PP: Querem ficar com respeito. Porque que vocês acham que o respeito vai conseguir tirar 
a pedra de falta de estrutura na escola? 

293W: Na sala de aula tem muita falta de educação com nóis mesmo, com... 

294HG: É quando a professora tá explicando... 

295A: Tem nada a ver, tem nada a ver. Cês tão explicando respeito, cês tem que explicar por 
que essa palavra tem a ver com falta de estrutura na escola. 

296HG: Então, respeito.  

297A: Falta de estrutura. 

298HG: Então! Estrutura é o quê? 

299PP: Então! O que que você acha que é estrutura. 

300T: Estrutura. Construir. 

301PP: É construir. O T tá falando construir. Existem várias estruturas, estrutura emocional, 
estrutura física. O que que é estrutura física?  

302Alguém responde: É a construção. 

303PP: Eu tô entendendo. Veja bem! Que eles tão dizendo é.. que o respeito envolve estrutura 
emocional? Pode se dizer assim? 

304HG: É 

305PP (falando sobre a outra dupla): E, acho que os meninos aqui tão dizendo envolvimento 
tanto é.. físico, quanto emocional. Acho que... 

306W: Mas se a prefeitura se envolver não ia mudá nada. 

307A: Lógico que ia. 

308PP: Cê acha que não? 

309A: Lógico que ia. Porque os professores da prefeitura tavam de greve e eles conseguiram 
que as salas, não tivessem mais 40 alunos dentro de uma sala de aula. 

310W: Então. Só muda isso. Agora outra coisa muda? 

311A: Lógico que muda. 

312W: Não muda não. 

313PP: Agora, me fala uma coisa, W. Isso que a A trouxe agora. Que os professores 
conseguiram com que diminua o número de alunos. Se diminuir o número de alunos dentro 
de uma sala, talvez os alunos... 

314A: Aprendam mais. 
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315PP:...consigam escutar melhor a professora porque 

316A: E aprendam mais. 

317PP: ... vai ter menos alunos. Que que cê acredita? 

318W: Aí, sim. 

319A: Que os professores vão ter mais tempo pra explicar pros alunos. De cada um.  

320PP: É assim. A gente tem que decidir qual palavra vai ficar se é respeito ou envolvimento. 
Pessoal o que que vocês acham? Eu queria que vocês viessem aqui pra ouvir um pouco o 
que a gente tá discutindo. Uma dupla acha que respeito vai ajudar a tirar a pedra chamada 
falta de estrutura na escola. 

321TY: Essa falta de estrutura não sei, não. 

322PP: E a outra dupla acha que envolvimento. O governo se envolver mais tira essa pedra. 
Que que vocês acham? 

323F: Deixa eu ver o que que tem aqui. 

324PP: Não. Entre essas duas palavras. Envolvimento e respeito. A gente não vai escolher 
outra. 

325F: Com o envolvimento do governo e da prefeitura eles fazem mais escolas. Dá melhor 
salário pros professores. Melhor qualidade de ensino. Tudo isso precisa de envolvimento.  

326PP: E aí? Respeito ou envolvimento? 

327W: Deixa envolvimento mesmo. 

328PP: Mas por que você mudou de ideia? Conta pra gente. 

329W: Respeito é envolvimento, mano. Suave. 

330A (rindo): E, negão! 

331PP: Então vâmo colocar envolvimento ali e tirar a pedra. 

332HG: Não. Mas eu quero ver o que adianta envolvimento sem respeito. Que que adianta? 

Barulho 

333PP: Ó, peraí. O HG tá colocando uma coisa interessante. O que que adianta envolvimento 
e não ter respeito. Eu acho que tem que ter os dois, né HG. 

334A: Mas o que tem que ver respeito com aquela frase? 

335PP: Acho que o HG colocou uma contradição aí, interessante. (Professora PP se dirige à 
dupla de HG, W) Cê aceita o envolvimento ou não aceita?  

336W: De qualquer jeito nóis vai perder. 

337PP: Então. É aí que eu quero que vocês falem por que não. Por que o respeito e não o 
envolvimento. Porque é assim eles conseguiram convencer a maior parte. A maior parte 
escolheu o envolvimento, mas vocês têm que usar o que vocês... 

338HG (tentando explicar algo que não entendi): Não, mas. Tipo, cara. Se tem dois amigo aí 
chega um outro ali, negro. Aí eles despreza o outro pa, pro envolvimento. Aí não adianta. Não 
adianta nada tem que ter respeito de qualquer jeito. 
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339PP: E aí gente?  

340V: É a vez de quem?  

341PP: Então a gente ainda tá discutindo.  

342E: É a minha vez. 

343PP: O HG diz que ele não aceita ser envolvimento. Ele ainda acredita que o respeito tem 
que ser....HG vâmo fazer assim. Vâmo continuar o jogo e depois a gente volta pra essa casa?  

344F: Que? 

345PP: Vâmo voltar pra essa casa?  

346W: Não, não 

347PP: Não. Porque eu acho que é interessante. As pessoas vão refletir sobe o que falaram. 

Barulho. 

348PP: TY por favor, vem aqui. A gente ainda não terminou o jogo. Próximo! Quem vai jogar? 
É você A? É você? Pode jogar. 

349A: Três. Um, dois, três 

350PP: Vamos tirar mais duas ou três casas aí a gente parte pro outro vídeo. 

351T: Abuso de poder. 

352PP: Quem é o próximo?  

A dupla da vez joga o dado e coloca sua semente em idosos. 

353PP: A gente tem uma semente em idosos e uma semente em abuso de poder. FB! Você 
joga agora. Seis. Cadê a sua semente? 

354A: Essa aqui é a nossa. Quem disse que é a sua? 

355PP: Gente! Se vocês saem de perto, vocês não sabem mais de quem, qual é a semente de 
vocês, não sabem aonde tá. De quem é essa semente aqui? 

356TH: Da TY.  

357PP: Essa é do HG? 

358HG: Não, essa aqui é da....é dela. 

359PP: Da FB. Então FB, a sua semente. Você vai andar seis casas. 

360FB: Um, dois, três. 

361PP: Vem todo mundo ajudar.  

362FB: É cadê ele? 

363PP (se dirigindo à F): É sua dupla. Você vai deixar ela sozinha? 

364F diz que já falou. 

365PP: Não, claro que não. O trabalho é em equipe. Fê, cês tem que andar seis casas. FB,  vai, 
mostra pra ele. 
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366FB: um, dois, três, quatro, cinco, seis.  

367PP: Aonde vocês tavam? Ah. Tá lá ainda.  

368V: Não é interessante chegar aqui. 

369PP: Cê não pode andar nas casas das outras pessoas, tá? 

370L (mostrando um caminho para a amiga): Ó, FB. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 

371PP: Tá. Agora as duas duplas vão escolher uma palavra para por lá em cima. 

372TH: Qual é? 

373FB: Abuso de poder. Vâmo escolher uma palavra. 

374V: Dignidade ou solidariedade ou respeito.  

375HG: Não. Respeito não. Respeito é nosso. 

376TH: Pode sim. 

377PP (se dirigindo a outra dupla): Cês já escolheram respeito? Pode. Pode ser a mesma. 
Uma dupla escolheu respeito e a outra? 

378V: Eu acho que tem que ser....eu acho que tem que ser dignidade. 

379PP: Quem pode falar o que é abuso de poder, aqui? 

380FB: Eu 

381PP: Calma, calma, calma. Vâmo lá a FB vai falar. 

382FB: Ah. Não. É melhor não. 

383W: A pessoa que tem mais dinheiro quer abusar da pessoa porque não tem... 

384A: Isso é humilhar. 

385FB: É assim. A pessoa pega. Ela é rica... 

386V: Não, não, não. O dinheiro não necessariamente é poder. Você não precisa ser rico pra 
é..ser poderoso. É poder vai, pode ser uma pessoa ....pobre. Ela só precisa tá em um cargo, 
em alguma posição social ou no trabalho, por exemplo, boa. Agora, muitas vezes são as 
pessoas ricas, mais ricas que têm poder e por isso abusam. Vai. O exemplo mais clássico... 

387HG: Corrupção. 

388V: É. Exatamente. Político. Ganha muito. Vai. Ganha dinheiro e tá num alto cargo social, 
econômico e também é.. a mídia, por exemplo, tem muita notícia sobre eles, porque são eles 
que  guiam a nação.  E, muitas vezes eles são pagos e simplesmente eu sou... Nem sempre 
por isso eu posso fazer qualquer coisa. É.. a pessoa resolve que vai, não mandar em tudo, 
mas faz muita coisa que não deveria. Desvia dinheiro é...roubar. Todas essas coisas. 

389PP: Deixa eu perguntar uma coisa? E policial? 

390V: Com certeza. Ele é um cargo social. Tá num cargo social... 

391W: Policial quando ele para nóis. Dá vários tapa. 

Risos. 

392PP: Então ó. O policial, como o W tá dizendo, abusa de poder. Não tô dizendo que são 
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todos, gente. Ele tá dizendo: “Policial, tem policial que para e abusa..” 

393F: Policial não é que nem político que a gente pode falar (não audível). 

394A: Ué. Ele é um político e tudo é abuso. 

395PP: Então é assim ó. Deu pra entender o que é abuso de poder? Quem não entendia o que 
era abuso de poder conseguiu entender? Conseguiu entender? A! Conseguiu entender o que 
é um abuso de poder? Não? W! Fala de novo do policial...que a A ainda não conseguiu...não 
ficou claro pra gente assim, o que que é um abuso de poder. Fala de novo do policial. Como 
ele abusa do poder que ele tem?  

396W: Quando ele, para nóis praticamente ele não fala na boa, ele fala batendo.  

397FB: É. Ele pensa que é o dono do mundo. 

398PP: E se você, e se você falar alguma coisa pra ele? 

399W: É capaz até de matar nóis. Com tapa e com chute. 

400PP: Deu pra entender? Ele tem o poder. Ele tem o poder de que?  

401V: Da lei 

402PP: Ele tem o poder da lei e quando ele abusa desse poder pra poder chegar no cidadão, 
chegar na pessoa de bem e, muitas vezes prá falar alto. Né? (Os meninos concordam com a 
cabeça). Aí que palavra a gente vai por em cima disso? Dessa pedra? 

403V: Ãh. Acho que..dignidade. 

404PP (se dirigindo a outra dupla): Vocês escolheram qual palavra? Do abuso de poder? 

405TH: Foi respeito. 

406FB: Escolhe outra. 

407TH: Solidariedade. 

408PP: Então a gente vai fazer assim. Solidariedade uma dupla e a outra dupla, o que? 
Dignidade? Então vocês vão falar pra mim por que solidariedade, por que dignidade. 
(Dirigindo-se à dupla V e TH) Por que dignidade? 

409V: Dignidade de você realmente vê é.. e vê que, apesar de você tá em um lugar favorecido 
você não se corromper e não corromper a sociedade e coisas do tipo. Então é...vai quando 
você tem um cargo de poder, por exemplo, você tem opção. 

410M: Ser digno 

411V: Ser digno ou não. Se cê não for digno cê faz o que você quiser, se pode é...fazer... 

412W: Ele não aceitou o que tava acontecendo lá. Que ele queria ajudar os mais pobres só 
que eles não queria. Eles queria não soltar verba pra ele poder fazer que ele tava pensando aí 
ele pensou em sair. Que ele queria ajudar e eles não qué, eles não pensam. 

413PP: E a dupla que escolheu respeito? Foi a A e o J. 

414J: Foi a A que escolheu. 

415PP: Você concorda? Com respeito? 

416J (faz sinal de concordar com a cabeça). 

PP: Por que que é respeito? Que que se acha que a pessoa...por exemplo, você escolheu 
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respeito para tirar a pedra do abuso de poder, né? Por que que você acha que o respeito vai 
fazer com que a pessoa não abuse mais do poder dela. A você sabe. Vem cá.  Vâmo lá, gente 
tá acabando. A gente vai tirar mais uma, vai cobrir mais uma e vai pro final. Por que você 
pensou no respeito? 

417J: Respeitar o próximo? 

418PP: Respeitar o próximo. Gente a gente precisa por... 

419A: Não, mas eu escolhi respeito? Não eu escolhi solidariedade. 

420PP: Ah, foi solidariedade, desculpa eu falei errado, então. Por que solidariedade? 

421J: Ah, respeite ao próximo. 

422A: Então troca. 

423PP: Vâmo vê qual palavra pode entrar ali? Entre dignidade e respeito? O que que vocês 
acham? Vem aqui TY. 

424M: Se você respeita uma população você não abusará dessa população. Se você respeitar 
as pessoas, você não vai simplesmente chegar e começar a bater nela. Ou se você for um 
político não vai querer desviar o dinheiro. 

425PP: Você vai respeitar seu eleitor. É isso? 

426M: É 

427PP: E aí gente? Agora tem mais uma coisa aí no respeito. Dignidade, respeito? Que 
palavra a gente vai por aí?  

428HG: Generosidade. 

429PP: Não entre essa duas. Entre dignidade e respeito? 

430Alguns alunos: Respeito! 

431PP: Respeito. Então vamo lá. Põe respeito lá. 

432A: É aqui? 

433Alguém: Eee. Ganhamos. 

434PP: Cadê o respeito. Tirou a pedra. Pode voltar. Vamos tirar mais uma pedra pra gente 
finalizar? De quem é essa semente? 

435Minha. 

436PP: Aonde vai? 

437Alguém: Ela tava aqui. 

438PP: Mais uma. Quem é o próximo? 

439FB: A TH. 

440A: Isso tem vencedor, tem? 

441PP: Cadê, cadê o dado? 

442A: Hein? Isso tem vencedor? 
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443PP: Ãh? 

444A: Isso tem vencedor? 

445PP: Isso tem....não, não tem um vencedor. 

446TH: Cinco. 

447PP: Cinco. Cadê a pé...a? 

448F: Tô pensando. (F fala baixo alguma estratégia que não dá para entender). 

449A (mostrando uma semente): Isso não tava aqui não. 

450F: É. Não tava mesmo. 

451A: E a pedrinha tava aqui. 

452PP: Onde tava isso?  

453A: Aqui. 

454F: Ah. Aí é sacA ah, não tem pedra então pode passar. 

455PP: Não, não tem pedra.  

456F: três, quatro, cinco 

457PP: Que pedra é essa? 

458Alguns: Idosos. 

459PP: Idosos. E agora gente? Idosos! 

460F (rindo): Cabou o respeito. Cabou o respeito. 

461PP: A gente pega outro. 

462TH: Bondade. 

463PP: Bondade e a outra dupla? 

464A: Vocês aí ó. Quem foi a outra dupla? 

465PP: Quem que encostou ali no idosos? 

466A: Foi eles ó. 

467HG: Foi nóis. 

468PP: Vocês dois? O que que cês acham? 

469W: (não dá para entender o início e o final da frase) ...em ajudar um idoso..... 

470E: Fidelidade......Liberdade. 

471PP: Ó. A dupla deles escolheu bondade. E a de vocês? 

472HG: Esperança. 

473W: Ajuda o próximo não tem não? 

474Alguém: Generosidade 
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475Alguém: Solidariedade 

476PP: Qual que vocês escolheram? 

477W: Se você tiver atravessando um farol e tiver um idoso lá cê ajuda? 

478A: Eu já ajudei um idoso. 

479J: Eu também ajudei. 

480PP: E aí gente? 

481Alguém: Eu já ajudei minha vó. 

482PP: Vocês podem concordar com aquela ou vocês podem escolher outro. 

483TH: Eu concordo. 

484W.: Dá uma explicação? 

485PP: Agora precisa da explicação. 

486A: Cadê quem escolheu bondade? TH! 

Barulho de conversa 

487PP: Pessoal! Vocês têm que escutar para ver se vocês concordam com isso. 

488TH: Concordo. 

489PP: Por que que você concorda com bondade para tirar a pedra de cima do idoso?.......E aí 
gente?.....Quem escolheu bondade por que que escolheu bondade? 

490TH: Por que tem que ser bom com os idosos. 

491PP: Tem que ser bom com os idosos. O que que é ser bom com os idosos? 

492TH: Ajuda a atravessar a rua e quando alguém dá o troco errado... 

493PP: Quando alguém dá o troco errado....? 

494TH: Ajudar. E falar que tá errado o troco. 

495PP: Mas me fala uma coisa. Como você vai saber que tão dando o troco errado pra ele se 
ele tá sozinho? 

496TH: No mercado. Ele deu R$100,00 reais e sobrou R$50,00. Ele comprou uma coisa que vai 
dar tudo R$50,00 e tem que sobrar R$50,00 então (não dá para entender) 

497PP: Tá. E a outra dupla o que que acha disso? 

Confusão 

498PP: Que que cê acha L? 

499L: Eu acho a mesma coisa.   

Confusão 

500F: Quando você tem respeito com o idoso. Você não vai pará....você não vai fazer uma 
sacAgem. Você não vai pegar a vaga do idoso. Você não vai estacionar o carro....... 

501PP: Isso é bondade então? E aí meninos?....Que que cês acham disso? 
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502HG: A gente concorda. 

503T: Eu achava.....a palavra paz, porque tem paz,....amor. 

504PP: Tem paz, tem amor, tem várias palavras, mas eles escolheram bondade. Você não 
concorda com bondade?  

505W: Cê não tira outra palavra.  

506PP: Ó tem uma coisa que ficou pro final é a história do HG. Ele acha que aquela palavra ali, 
envolvimento, não é a certa pra falta de estrutura escolar. Ele acha que é respeito, então 
aquela pedra a gente não vai tirar. 

507T: Então põe os dois. 

508A: Não pode. 

509Alguém: Por que não pode? 

510PP: Porque é assim, como uma pessoa não concordou, a gente tem que chegar a um 
objetivo comum e não houve um objetivo comum. Então aquela pedra a gente vai voltar. 

511L (se dirigindo a HG): Por que você não concorda com isso? 

512PP: Não, L, é com outra coisa. Aqui vocês já definiram, vai ser bondade. Já escolheram. 

513A: Pode tirar a pedra. 

514PP O que eu queria falar pra vocês. Meninas! Vem aqui. Vamos finalizar. V! Por que que a 
gente fez esse jogo? Esse jogo a gente fez pra gente conhecer um pouquinho as palavras. 
Pessoal! Pera aí só um pouquinho. Deixa eu falar pra vocês porque a gente fez esse jogo, aí 
depois vocês conversam. A gente fez esse jogo pra ter um pouquinho de contato com essas 
palavras porque essas palavras são palavras que vão definir um pouquinho o tema que a 
LEGO passou pra nós. Então agora eu vou passar um videozinho curto pra vocês. Só pra 
vocês entenderem um pouco o que vocês acham que é cidadania. Eu queria saber quem 
quem que já ouviu essa palavra, cidadania. 

515TY: Eu 

516PP: E o que que vocês acham que é cidadania? 

517FB: Cidadão? Cidadão? 

518PP: É o que você acha que é ser um cidadão? 

FB e L falam juntas: 

519FB: Respeitar as regras da lei 

520L: Respeitar as regras da cidade. 

521PP: Respeitar as regras. O que mais? Alguém acha que ser cidadão é outra coisa, além de 
respeitar as regras? 

522F: Viver na cidade. 

523PP: Viver na cidade. 

524W: Ter orgulho da cidade. 

525PP: O que que é ter orgulho da cidade? O que que é viver na cidade? Porque todo mundo 
aqui vive na cidade. 



     

 
 

196 

Várias crianças fala juntas. Fica confuso. 

526Alguém: É quando cê nasce, aí cê é um bebê, depois cê vira criança, depois adolescente, 
depois adulto, depois velhinho. 

527PP: Isso é viver na cidade, né? Eu concordo com isso, mas e quem vive no campo? 

528J: É a mesma coisa, mas ele vive no campo. 

529PP: Então não é um cidadão? 

530W: É.  

531PP: Então olha, acho que furou um pouquinho a argumentação de vocês aqui. Você falou 
que viver na cidade é ser um cidadão. Só que quem vive no campo eles disseram que também 
é cidadão. 

532W: É cidadão. 

533F: É um cidadão do país. 

534PP: É um cidadão do país. 

535M: É um cidadão da cidade dele, também pode ser. 

536HG: Ou também pode ser de São Paulo, porque tem o interior de São Paulo. 

537V: Ou pode ser de Altamira, lá do Pará. 

538PP: Então o que a gente tirou daqui é que cidadão é uma pessoa que respeita as regras, é.. 
que vive num determinado lugar. Mas ela só tem que respeitar, será? 

539A: Não  

540PP: O que que ela tem que fazer? 

541W: Ela tem que trabalhar. 

542PP: Trabalhar? 

543TH: Cumprir com as coisas. 

544PP: Vamos ver esse vídeo pra gente ver se tem alguma coisa que a gente ainda não 
pensou. Pra ver se de repente ele esclarece pra gente. Vem cá. J! Vem cá.  

VÍDEO COM 5 MINUTOS: DESENHO SOBRE CIDADANIA E, EM SEGUIDA, UM VÍDEO DE MAIS 
5 MINUTOS PARA OS MAIS VELHOS, TAMBÉM SOBRE CIDADANIA. (Os vídeos foram 
mostrados para explicar o que é cidadania. A escolha em passar um desenho e outro vídeo 
com o mesmo tema foi a tentativa de atingir todas as crianças, de 8 a 14 anos) 

545PP: Gente é isso! Eu sei que as meninas ali não conseguiram, mas deu pra entender um 
pouquinho melhor o que que a gente fez aqui hoje? Esse jogo? Acho que a gente trouxe 
algumas palavras pra vocês terem contato. (As meninas E e TY ficaram deitadas sem assistir 
ao vídeo) 

546T: Só o H que perdeu. 

547PP: É, infelizmente, né H? (H saiu no início da aula para fazer fono e voltou no final). A 
gente trouxe umas palavras pra vocês pensarem sobre essas palavras, aí um vídeo pra vocês 
né, conseguirem um pouco colocar essas palavras que a gente trabalhou aqui, vendo o que 
eles falaram lá (apontando o vídeo). Então é assim, o que a gente queria é que essas palavras 
fizessem parte agora do que vocês fossem, do contato que vocês têm no dia a dia com as 



     

 
 

197 

pessoas.  

O Léo gostaria de propor um questionário pra vocês, pra vocês trazerem pra cá. Sabe igual a 
moça fez aqui? “O que que é cidadania pro senhor?” (Se referindo ao vídeo). Talvez vocês 
perguntassem na casa de vocês, pros pais, pros avós. O que que é cidadania? O que vocês  
acreditam que é? Por que é assim, a gente precisa construir, em cima desse tema, uma 
pesquisa prá levar pro concurso. Então é assim. Robótica é legal? É fazer robô? É colocar 
garra? Sim, mas a gente também tem que ter isso, porque o concurso pede isso. Então acho 
que a gente pode propor um questionário. O que que você acham...? Eu queria que vocês 
falassem o que vocês acham que funcionaria, pra gente fazer essa pesquisa? Um 
questionário em casa funciona? Na escola? Aqui, de repente falar com as meninas daqui, a 
Rose, a diretora, a Lurdinha?  

548LI: Lembrando que vocês estão com uma possibilidade que é única, pra essa equipe aqui, 
pessoal, que é o seguinte: Como tem o pessoal aqui do colégio, se vocês fizerem um 
questionário com um monte de perguntinha. Se perguntarem pra Rose o que é cidadania, 
provavelmente a Rose vai responder uma coisa diferente do que se eles fizerem a pergunta 
para um professor do colégio.  

549PP: E até mesmo que para os professores de vocês. Da escola de vocês. 

550LI: Então a pesquisa de vocês pode ser a mais rica dos quatro grupos. Porque vocês têm 
ponto de vista diferentes.  Só que, prestem atenção, por favor não façam o besteirol que fez o 
pessoal da manhã. Quando eu falo pra vocês que vocês têm que elaborar uma pesquisa não é 
o pessoal do santa faz uma pesquisa e vai lá perguntar e vocês fazem outra e vão lá 
perguntar. Aí vocês chegam aqui e falam o seguinte: aqui tem maçã e aqui tem banana. Daí 
vocês vão pegar as informações e falar bom o que eu faço com isso agora? Por exemplo, faz 
sentido vocês perguntarem o que é cidadania pras pessoas? 

551Alguém: Faz 

552LI: Faz. Vocês querem saber o que que é cidadania. Então faz sentido uma das perguntas 
ser o que é cidadania. Faz sentido perguntar o nome da pessoa? Não. Faz sentido perguntar 
quanto tempo ela mora no Jaguaré? 

554W.: Talvez. 

555LI: Talvez 

556PP: Gente! O nome da pessoa é importante vocês saberem com quem vocês estão falando 
também. Você não precisa escrever o nome, mas pra tratar a pessoa com respeito, né. Como 
é seu nome, né? Ah, senhor fulano, por favor, o senhor poderia responder isso pra mim? É 
interessante, depois, nos dados, você ter quem falou com quem. Então é interessante você 
saber sim o nome da pessoa, mas o que o Léo tá dizendo é que você não vai colocar o nome 
da pessoa como parte do questionário. As partes do questionário são perguntas que fazem 
você chegar a um ponto sobre o que é ser cidadão, o que é cidadania, pra gente conseguir 
resolver o problema. 

557LI: Detalhe tá pessoal. Vou entrevistar o Léo, vou entrevistar a Marcela, não, não vão. A 
gente é juiz. Eu quero uma opinião imparcial, tem que ser de fora não pode ser nossa. Tá ok? 
Então por favor, vale seu avô, vale sua mãe, vale seu pai, vale seu cachorro, vale. Vale o Léo, 
não, não vale. 

558PP: O que que vocês acham de fazer um questionário? O que que cês acham dessa 
proposta, de fazer um questionário? Pode falar. Pode falar o que vocês acham. É pra falar 
mesmo. 

559LI: Quem acha que vai ser cahorro quente no lanche da tarde levanta a mão? 

560Vários: Eeeeu. 
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561LI: Pra comida vocês acham alguma coisa, né?  

562PP: A gente pode, a semA que vem, ver o que vai ser feito? Pra gente montar esse 
questionário? 

Barulho 

563PP: Pessoalll! Pera aí ó. A gente pode decidir o que vai ser feito? Pra gente voltar logo a 
trabalhar com os robôs e com as garras? Que que cês acham?.....Nossa!! Ô parede o que 
você acha? A parede tá me escutando, vocês não. 

564Alguém: Eu acho que sim. 

565PP: Eu quero saber o que vocês pensam pra gente conseguir finalizar essa parte e voltar 
pros robôs. 

566T: Eu sou pequeno. 

567PP: Você é pequeno? E só por isso você não pode pensar em falar alguma coisa, sugerir 
alguma coisa? 

568F: Você tá se chamando de burro. 

569PP: Tamanho não é documento. Vocês já ouviram essa frase? 

570TY: Eu já. Todo mundo já ouviu. 

571PP: Gente! Então a semA que vem a gente conversa sobre isso? 

572Todos: Siiiiim 

573PP: A gente pode ir pensando numa pesquisa?  

574Alguns: Sim. 

575PP: Então nós vamos embora porque acabou nosso horário, né? Tchau gente e até a 
próxima segunda. 

AULA 9 – 3 DE JUNHO DE 2013 

1PP: Boa tarde! 

2TY: Bom dia! 

3PP: Bom dia? 

Risadas 

4LI: Pessoal! Rapidinho, por favor. 

5TY: Oi, professores 

6PP: Isso mesmo, TY. Você foi a única que falou oi pra gente. 

7E: Oi professora. 

8LI: Pessoal, seguinte. Queria discutir um pouquinho com vocês, nessa aula de hoje. A 

respeito da pesquisa continuar o tema, tá. Pessoal, vocês eu acredito que tem uma coisa. 

Quando eu falo sobre uma pesquisa, eu acho que a maioria daqui deve fazer a mesma coisa, 

tá. Se eu der uma coisa pra vocês pesquisarem, eu acho que a maioria vai primeira coisa, 

cadê o Google, a segunda coisa é entrar no primeiro site e tentar imprimir o primeiro site e 
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entregar pro professor.  

TY boceja alto. 

9LI: Só que é o seguinte pessoal. Bom dia TY!  

Isso não chega a ser uma pesquisa, especialmente pra LEGO, tá. A LEGO exige uma série de 

passos que a gente tem que respeitar que a gente tem que cumprir. Eu queria fazer uma 

brincadeira com vocês. A gente tem que fazer essa brincadeira super-rápido, tá. E tem muita 

gente, então, seguinte quem quiser falar, por favor, levantem a mão, eu chamo daí a pessoa 

fala. Tá bom? Pessoal, imaginem o seguinte tema que não tem nada a ver com cidadania, por 

enquanto. Não tem nada a ver agora, eu só quero que vocês vejam o processo. 

10PP: É um exemplo, agora. Um exemplo pra vocês entenderem e, depois, fazerem com 

cidadania. 

11LI: quero que alguém me fale um tipo de animal de estimação. 

12Aluna: Cachorro 

13Aluna: Gato 

14LI: Quem vota em cachorro levanta a mão. Duas pessoas, três. Gato. Quem vota em gato? 

Uma pessoa. Então cachorro venceu por.. 

15Aluno: Ouriço, ouriço, ouriço. 

16LI: Já era. Cachorro venceu. 

17LI: Pessoal, presta atenção! Primeira coisa, primeira coisa sobre o cachorro. Eu quero que 

vocês entendam.. 

18Aluno: O que é um cachorro.  

19LI: O que é um cachorro. 

20Aluna: Eu sei. 

21LI: Quem consegue falar o que é um cachorro? 

22Aluna: Eu 

23FB: É um animal de estimação. Ele tem pelo, ele tem olho, tem nariz, tem boca. 

24PP: O que que ele é? 

25T: Olho, pulga 

26Aluno:Ele tem quatro patinhas. 

27PP: A E falou... Ó o que a E falou. 

28E: É um ser vivo. 

29PP: Um ser vivo. 

30LI: Pessoal, pra vocês então. Presta atenção aqui, por favor. Pessoal presta atenção. Todo 

mundo concorda com a definição de cachorro que vocês mesmos falaram? É algo que tem 
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olho, pulga, pêlo, carnívoro, com quatro patas e um ser vivo? 

31HG: Não. O meu não tem pulga. 

32PP: O do HG não tem pulga. Ele não concorda com isso. 

33TY: Tem piolho. 

34LI: Ele tem piolho agora. Então ser humano é cachorro? Porque tem seres humanos que 

também tem pulga. 

35V: Só uma coisa, éé.. 

36PP: Ser humano tem quatro patas? 

37TY: Tem sim. 

38L: Só se for você.  

39E: Tem perna peluda. 

40LI: Pessoal prestando atenção, por favor. Vocês estão contentes com essa definição de 

cachorro? 

Alguns dizem sim e outros não. 

41LI: Quem está levanta a mão. Quem não está levanta a mão. 

Barulhos. 

42PP: Pera aí, pera aí. Quem não concorda com essa definição. Desse jeitinho que tá. Um, 

dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Todo mundo concorda com isso? Oito, a A disse que não 

concorda. W, você concorda? Nove, ihh a maioria não concorda.  

43LI: Então eu vou pedir pra ver o que está errado.  

44Alunos: Piolho, piolho. 

45LI: Vamos tirar o piolho. 

46V: A gente tá falando, a gente tá falando o que é um cachorro, mas a gente falou que ele 

tem pulga, carrapato e piolho, são coisas que a gente não deveria por. 

47PP: Você disse que o seu não tem.  

48V: É 

49Aluno: Mas tem outros que tem. 

Barulho. Todos falam juntos. 

50PP: Pessoal! Isso daí só um cachorro?  

51Alunos: Não 

52PP: Que que pode ser isso daí que vocês tão lendo? 
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53Aluno: Um gato. 

54PP: Que que pode ser além de gato? Pode ser outro bicho? 

55Aluna: Pode ser um hamster. 

56T: Tigre! Pode ser tigre. 

Barulhos. 

57LI: Pessoal, pera aí, calma, pessoal, presta atenção. Prestando atenção O que vocês não 

concordam se eu tirar isso daqui. Piolho e pulga.  

58F: Tem pouca informação. 

59LI: Agora ele virou um ser vivo, com olho, pêlo, carnívoro com quatro patas. Agora levanta 

a mão quem quer falar. 

Barulhos. Todo mundo fala ao mesmo tempo.  

60PP: Pera aí, pera aí, ó o que a FB trouxe. Cachorro não come carne. Por que você acha que 

cachorro não come carne. 

61Aluna: Menina!! 

62PP: Não, pera aí, pera aí. 

63FB: Ele come ração. 

64PP: Ração. Olha lá gente.  

65Aluna: Que cê tá falando menina, cachorro come carne sim. 

66F: Ele é parente o lobo. 

67T: Do lobo? Que parente do lobo. 

68FB: É sim. Tá certo.  

69J: É parente do lobo.  

70PP: Quem mais quer levantar a mão pra falar? Tá muito barulho. 

71LI: Pessoal. Presta atenção. A gente pode acabar essa discussão. Sei lá. Ficar nessa 

discussão por muito tempo. Presta atenção, ó. Independente dá definição real de cachorro. 

Isso daqui são coisas que vocês conseguiram tirar agora, sobre o cachorro. Isso daqui já 

limitou bastante. Eu vou deixar, por enquanto essa definição.  

72HG lendo a definição: Nossa! pera aí. Parente do lobo. 

73F (se dirigindo a HG): Ele é parente do lobo. 

74LI: Já não pode ser mais um gato. 

75L (confirmando a frase): Tá certo. 

76J (confirmando também): Mais, é. Ele é parente do lobo. 
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Barulhos 

77LI: Pessoal, pessoal, pessoaaal! Eu quero uma pesquisa rápida. Cinco problemas. 

78Alunos falam ao mesmo tempo alguns problemas da comunidade. Inaudível. 

79PP: Pessoal, ó deixa eu falar? Não dá pra ouvir. Se todo mundo falar junto não dá pra ouvir 

o que a gente quer falar. 

80LI: Quem quer falar levanta a mão. Ó, eu tenho uma lista de cinco problemas que vocês 

listaram, quem tem cachorro. Tá? Pessoal! Se vocês tivessem que discutir qual problema 

vocês gostam mais de trabalhar, não qual o problema mais legal pra trabalhar, tá? Então 

vamos fazer uma votação rápida. Quem gostaria de trabalhar o problema das pulgas nos 

cachorros? 

81Alguns dizem: Ninguém!! 

82L: Caçar fezes. 

83LI: Caçar fezes. Eu vejo um ânimo tão grande nessa turma. 

84V: Eu vou assumir. Pra fazer um robô caçar fezes é bem melhor, é bem mais fácil. 

85LI: Então você gostaria de discutir isso?  

Mais barulho e os alunos falam juntos. 

86LI: Pessoal! Em vez de falar levantem a mão, por favor. Certo? Quem quer discutir esse 

problema aqui? Levanta a mão. Ninguém quer. Carrapato? Dois? Um, dois, três, quatro. 

Doenças? Quem quer? 

87HG: Eu quero 

88FB: Eu já falei 

89LI: Levantem a mão sério, por favor. Eu to fazendo a contagem. Pessoal! Ó, presta atenção! 

Prestem atenção, por favor! Por votação, o que vocês escolheram foi doenças. 

90H.: Que doenças, o que! 

FB, L e TH falam juntas algo que inaudível. 

91PP: Meninas, vocês falam as três juntas, ninguém entende. Tem que falar uma por vez. 

92HG: Por que doenças? 

93LI: Porque foi por votação. Certo? Pessoal presta atenção! Tem várias doenças no 

cachorro. Certo? 

94TH: Catapora 

95LI: Cachorro não tem catapora. 

96F: O cachorro tem raiva. 

97LI: O cachorro tem raiva. 



     

 
 

203 

98FB: Tem câncer. 

99F: Cachorro tem câncer. O cachorro da minha tia morreu de câncer. 

100LI: Que mais?  

Alunos conversam sobre cachorros. 

101LI: Pra adiantar a coisa, já que está todo mundo interessado. Vamos estudar a coisa da 

raiva. Pessoal! Imaginem o seguinte: Vocês são, vocês são pesquisadores sobre a raiva, 

vocês são tecnólogos e pesquisadores sobre a raiva. Imaginem o seguinte: Vocês estão numa 

área que todos os cachorros estão com raiva e vocês precisam fazer uma espécie de 

controle... 

102T: Eu sei. Botar na coleira. 

Alunos fazem barulho novamente conversando e falando alguns procedimentos sobre a 

situação imaginada. 

103LI: Que tipo de soluções... 

104J: Botar na coleira.  

105LI: Calma! 

107J: Atirar um dardo tranquilizante. 

Conversas entre os alunos. Inaudível. 

108LI: Vocês precisam fazer alguma coisa pra controle disso. Que que vocês sugerem? 

109V: Separar toda comida do cachorro que, é, poderiam transmitir é, o vírus da raiva. 

110LI: Como é o vírus da carne transmitida?  

 111F: Deus do céu, V! Mordida de cachorro. Você nunca foi vacinado com isso? Nunca ouviu 

falar que raiva de cachorro, fica espumando a boca? 

Mais barulho.  

112LI: Pessoal! Por favor, atenção aqui! Nessa brincadeira aqui, a gente levou 25 minutos. O 

que que a gente chegou até agora de conclusão. Eu comecei com um animal de estimação. 

Vocês sugeriram cachorro. Segundo a nossa própria definição de cachorro, é um ser vivo, 

parente do lobo, que tem olho, rabo, pelo, carnívoro, com quatro patas e orelhas. Nenhuma 

outra coisa é o cachorro, tudo bem. Em relação aos problemas de quem tem cachorro, a gente 

identificou um problema em comum que é doenças e a gente parou para estudar sobre a 

raiva. Isso daqui foram as opções que a gente encontrou se houver uma incidência de raiva 

muito grande. Então pelo que eu tô observando daqui, a gente tem que pegar todos os 

cachorros infectados, levar no veterinário, acorrentar eles, vacinar, eles, fazer muito carinho 

neles. 

113HG: Muito carinho? 

Barulhos das meninas L, FB e TH tentando justificar a questão de fazer carinho nos cachorros 

para HG. 

114LI: Presta atenção, presta atenção! E descobrir como é que esse vírus funciona. Pessoal, 
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por favor! 

115T: Silêêêncio! 

116LI: Prestem atenção! Eu vou propor uma coisa pra vocês então. E se a gente criasse um 

robozinho que ele consegue saber se o cachorro tá ou não infectado. Ele pega o cachorro e 

leva até o veterinário responsável.  

117HG: Nossa levar até o veterinário?  

118LI: Vocês preferem fazer uma campanha sobre isso. Vocês preferem vocês pegarem os 

cachorros ou deixar o robô pegar os cachorros. 

Novamente os alunos falam juntos. O robô. 

119F: Tá, mas como a gente vai fazer pro robô pegar um dog alemão? 

120PP: Tem que pensar pra fazer. Tem algum atrativo que ele (cachorro) possa pegar do lado 

do robô e ele (robô) possa pegar?  

121LI: Pessoal! Vamo lá! Posso falar? 

122F: Vamo fica quieto, por favor? 

123LI: Imaginem a seguinte situação. Ela é estranha se pensar nem tudo se resolve como 

robozinhos, tá? Mas se a gente desconsiderar o preço, a gente pode imaginar o que a gente 

quiser. Então uma possível solução é montar um robô pra ficar pegando cachorros com raiva. 

Se a gente não pensar em termos muito econômicos e profissionais, a gente pode criar ele, 

sim. Isso daqui é uma solução possível. Talvez não seja viável, mas é possível. Certo? E esse 

processo que eu fiz, desde o começo até aqui, é o processo de pesquisa da LEGO. Vocês 

começam com um tema. Vocês tem que entender o que vocês estão trabalhando, identificar 

um problema sobre esse tema e a partir do problema buscar uma solução. Só que não 

estamos trabalhando com cachorros. 

124FB: Estamos trabalhando com cidadania.  

125LI: Isso! Estamos trabalhando com... 

126T: Cidadania. 

127V: Questões do cidadão. 

128LI: Logo, todo esse processo que a gente fez, a gente vai tentar fazer de novo. Pessoal! 

Presta atenção! Eu vou dar pra vocês 15 minutos, a partir de agora, tá? Em 15 minutos eu 

quero que vocês se lembrem  tudo o que aconteceu na aula passada (aula sobre o jogo dos 

valores). Vocês vão se reunir e vocês vão discutir esse primeiro passo. Tá? O que é 

cidadania. O que eu sei sobre cidadania e, se você conseguirem em 15 minutos, vão 

encontrar problemas sobre cidadania. Problemas, não o problema que vocês querem 

trabalhar, são vários problemas. 

Aluno: Os políticos.  

129LI: Tá bom? 15 minutos, você podem discutir a partir de agora. Já to contando.  

130HG: Vai discutir sobre cida... ci o que professor? 

131LI: Cidadania. O que é cidadania e os problemas da cidadania que vocês encontram. Por 
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favor, em grupo. Em grupo. 

Barulhos. Todos falam juntos. Alguns cantam parabéns. LI conversa com PP. Inaudível. 

132TY: Não sei o que eu faço. 

133PP: E você vai lá falar tudo o que você falou a aula passada que você lembra.   

134TY: Ah! 

135PP: Tudo que você lembra que a gente conversou na aula passada. Pode ir lá que tudo 

aquilo é (cidadania e os problemas). 

136T: Eles não tão falando de cidadania. 

137PP: Sobre o que eles tão falando? 

138T: E eu vou lá saber? (depois de alguns segundos) Eles tão falando de cidadania, de... 

139PP: E você também precisa ir lá falar.  

140T: Ai eu não sei. 

141PP: Você sabe, sim. A gente conversou a aula passada sobre isso. 

142T: Cidadania é quando o cidadão... 

143PP: Não precisa ser uma frase que já existe. Fala o que cê lembra. Que que se lembra da 

aula passada. Daquele jogo que a gente fez. 

144T: Ah.  

145PP: Quais eram aquelas palavras que a gente usava. 

146T: Idosos.  

147PP: Então o que que pode ter de cidadania pra aquela palavra. 

148T: Hum, deixa eu ver. Mais respeito com os idosos.  

149PP: O que mais? Lembra daquele desenhinho que passou? 

150T: Ah.Lembro. 

151PP: O que que falava naquele desenhinho? 

152T: Falava assim: A criança jogou lixo no chão. Aí depois a mãe dele foi lá e falou assim: 

filho recolha do chão, recolha do chão e jogue no lixo para nossa cidadania. 

153PP: O que mais que aconteceu? 

154T: Aí três irmão falava assim, cidadania? Aí a mãe falou assim, vamo pra casa que eu 

conto tudo, aí depois o pai chegou lá, aí a família precisava falar o que é cidadania. 

155PP: E o que você descobriu que era cidadania que você não sabia? Por exemplo: essa 

primeira coisa que você falou. Você sabia o que era? 
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156T: Ah! Aprender a ter respeito com os idosos. Ter amizade com os amigos, integração. 

157PP: Esse exemplo que você deu do menino que jogou o lixo no chão? 

158T: Tava errado. 

159PP: Que mais?  

160T: Se uma pessoa jogou um papel de bala no chão. Eles tem que catar, jogar no lixo e 

tinha que respeitar o ambiente. 

161PP: Ó. Me fala uma coisa. Quando a gente vê as coisas destruídas na rua? Orelhão 

destruído. 

162T: É porque não cuida das coisas que a prefeitura manda fazer e não cuida do lápis, da 

folha.  

163PP: Quando a gente chega na praça e a praça tá toda destruída. 

164T: É porque não tem educação. Joga o lixo na rua e também não.... 

165PP: Olha quanta coisa a gente descobriu aqui. O T descobriu um monte de coisa 

lembrando a aula passada. Então, agora você pode conversar com elas e contar o que você 

descobriu. 

166T: Ah. Professora! Contar tudo? 

167PP: O que você lembra. Aí elas vão lembrar também e vão falar outras coisas. Não é?  

168PP se dirigindo à E e TY: Como é que foi o joguinho da aula passada? Lembra daquelas 

palavras que a gente falava? Outras palavras que a gente falava assim: -“Ah, vamo tirar essa 

pedra e que palavra que a gente põe aqui?” O desenhinho que vocês viram. O que tinha no 

desenhinho? 

169E: É ele falava sobre o lixo e que não podia jogar a embalagem no chão. Que tinha que 

reciclar.  

170T: Não é. É assim. Eu conto a história toda. 

171PP: Não jogar o lixo no chão. Não destruir as coisas públicas. 

172T: Posso contar a história? 

173PP: Pode. Você não precisa nem contar a história inteira, você já pode falar o que você 

sabe.  

174T: Eu sei que não pode destruir as coisas que a prefeitura faz, não pode jogar lixo no chão. 

O que mais? 

175PP: O que você falou sobre respeitar? 

176T: Respeitar os idosos. 

177PP: Mas é só os idosos que a gente precisa respeitar?  

178TY: Não. A gente tem que respeitar os mais velhos. O pai, a mãe. 
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179E: É direito. 

180PP: Direitos e? 

181TY: Obrigação! 

182PP: Obrigação. A gente pode chamar a obrigação de de. 

183E e TY: Dever 

184PP: Então. São os direitos e deveres. Quais são os direitos? Ele está falando de deveres. 

Não jogar lixo no chão, não destruir as coisas públicas. E os direitos? Quais direitos a gente 

tem? Direito a que? 

185T: Eu sei. 

186E: A ganhar nosso salário. 

187TY: Ganhar nossa bolsa. Bolsa-família porque a gente ficou impressionado porque não ia 

mais ter bolsa-família. 

188PP: A bolsa-família é um direito então? Que mais? Onde vocês estudam? 

189E: Direito a ir na escola. 

190PP: Direito a educação. Que mais? Vocês falaram já. 

191T: Respeitar os idosos, não jogar lixo no chão. Que mais? Pera aí, pera aí. Respeitar os 

idosos. Respeitar a tia, a mãe e a vó. 

192E: Direitos 

193PP: Direitos e? Vocês falaram? Você falou uma palavra aí eu falei outra.  

194TY: Foi direitos iguais. 

195PP: Nós temos direitos e temos?  

196E: Direitos iguais, que nem, tipo, temos direito de receber é salário.  

197PP: É. Nós temos direitos iguais. Além de direitos o cidadão também tem uma coisa que, 

por exemplo, o que o T falou sobre não jogar papel no chão. Isso é o que? 

198E: É direitos iguais, porque... 

199PP: Mas isso é um direito que ele tem? 

200E: É um dever.  

201PP: Então nós também temos o que?  

202E: Direito e também não jogar lixo.  

203PP: Dever, obrigação. O que que é dever? Você falou a palavra. 

204T: Ah. Deveres não jogar lixo no chão. 
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205PP: O que que é? O que significa a palavra deveres? 

 206E: Deveres é não fazer coisas erradas que pode prejudicar nosso país. 

207PP: Você falou uma palavra que é como se fosse deveres. 

208T: Tipo não jogar lixo no chão? 

209PP: Não. Uma palavra. Você falou. Uma o?  

210T: É respeitar os idosos? 

211PP: Não. Respeitar os idosos é mais que uma palavra. 

212PP: O que é a palavra dever? 

213T: Dever de casa. 

214PP: O que é o dever de casa? 

215E: Dever de casa é quando uma pessoa manda você fazer o dever. 

216PP: É uma lição não é? 

217E: T e TY concordam. 

218PP: Então, mas por que é um dever?  

219E: Porque eles obriga nóis a fazer aquilo. 

220PP: O que você falou? 

221TY e E: Obrigação (e E ri). 

222PP: Tá vendo como você tinha falado. 

223TY: Ó! Então OK. Os trabalhadores tem que ganhar os direitos iguais. Não jogar lixo no 

chão. 

224PP: Direitos e o que mais? 

225E: Eu falei, eu falei agora aqui. Não. Eu falei agora. 

226T: Ah! Obrigação e direitos iguais. 

227PP: Direitos e obrigações. Mas a gente traduz obrigação por qual palavra? 

228T: Por dever. 

229PP: Então são direitos e deveres. O que eu queria que vocês soubessem é o que significa 

dever. Dever ou deveres são obrigações. E qual são nossas obrigações? Não jogar... 

230T: Lixo no chão. 

231PP: Não destruir... 

232T: A escola. 
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233E: A natureza. 

234PP: Não destruir, por exemplo... 

235E: A natureza. 

236T: A mesa. 

237PP: De onde? 

238T e TY: Da escola. 

239E: Não pixar! 

240PP: Não pixar! 

241T: Não destruir o lápis que vem da natureza. 

242TY: Ó. O texto. Os trabalhadores têm que ganhar os direitos iguais e obrigações....dos 

trabalhadores. 

243PP: Não só os trabalhadores. Você é trabalhadora? 

244TY: Não 

245PP: E você não tem direitos e deveres? 

246TY: Tenho. 

247PP: Se você tem direitos e deveres você é uma cidadã. 

248E: Criança também tem deveres, porque tem direito de ir pra escola. 

249PP: Tem o direito de ir pra escola, mas também tem o dever de não estragar a escola. 

250E: É. 

251PP: Tá vendo. Direitos e deveres. Tem o direito de ter acesso ao hospital, mas também tem 

o dever de se cuidar. 

252TY: Tá bom acabou agora os poblemas. 

253E: Tem o direito de ganhar bolsa... 

254TY: Poblemas, poblemas. O poblema é que, tipo isso daqui é um lixo e eu jogo no chão 

(TY joga um lápis no chão). Isso é um poblema, porque vai juntano.... (inaudível) 

255E: Aí depois dá enchente e vai levando pras casa... (inaudível)  

Barulhos. Todos começam a conversar e se dispersam. 

LI decide que vai tirar todos os alunos da sala e chamá-los, em duplas, para saber o que cada 

um sabe sobre o assunto. 

256LI: Pessoal! Vamo lá! Eu quero todo mundo aqui ó, com a E. Eu vou chamar duplas por 

vez. 
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257TY: Não é pra fazer o grupo não E. 

258E: É pra entrar. A gente vai fazer a dupla. 

259TY: Não é agora. 

Todos saem da sala. 

260PP: Você não tá com frio W? 

261W: Não. 

262A (Explicando de quem é a blusa que está com outro aluno): Essa brusa é minha. 

263HG: Eu não to com frio só to congelando. 

Entram na sala M e W 

264PP: Vai que tá quentinho aí dentro. 

265J: Já sei o que falar! 

266HG: Cidadania. Eu vou falar inglês. Cidadania é, dois pontinhos... 

267E: Vou falar cidadania é direitos iguais dos trabalhadores. Posso? 

268PP: Mas a gente conversou. É só trabalhador? 

269E (se dirige a TY e T): Não. Mas eles também vão ter que falar. 

270A: Tá estudando, E? 

J lê o que E disse 

271PP: Mas cidadão, mas ó você é cidadão? 

272J e HG: Lógico! 

273PP: Você é trabalhador? 

274J: Eu? 

275PP: É  

276J: Só na escola. 

277PP: Você trabalha? 

278J: Eu não. 

279PP: Então não é só pros trabalhadores. 

280A: Lógique não. 

281J: E pra crianças. 

282PP: Você é um cidadão? 
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283J: Sou 

284PP: Então é para um? 

Ninguém responde. 

285PP: Um cidadão. 

286J (continua lendo e troca a palavra trabalhadores por cidadão): Direitos iguais para um 

cidadão.  

287PP: Direitos e o que? E o que mais? São só direitos?  

288A: Deveres. 

289PP: Quais são os deveres que o cidadão tem que ter? 

290J: Dá educação aos filhos. 

291PP: O que mais? 

292FB: Não bater. Educar sem bater. 

293A: Lógico não é pra bater. Tem a lei do ECA né? 

294PP: Que mais? Isso aí é direito, né? Ou é dever? 

295HG: Não é nem dever e nem direito, bater né? 

296PP: E o que que é dever? Qual nosso dever? 

297HG: Dever é comer filé mignon. 

298J: Trabalhar 

299PP: Comer filé mignon? É um direito. 

300T: Ir a escola, fazer dever de casa. 

301TH: Trabalhar. 

302PP: Esses são os deveres. E os direitos? Tem muito mais deveres, né? Mais assim só um 

exemplo. E os direitos?  

303TH: Os direitos. 

304J: Direitos iguais a todos. 

305PP: Quais são os direitos? Lembra daquilo que a gente fez a aula passada, aquelas 

palavras. Aquele desenhinho que passou. O que que aconteceu naquele desenhinho? 

306HG: Ah. O menino jogou.  

307T: Jogou no chão, aí a mulher falou assim que não podia.. 

308L: Jogar lixo no chão, aí ele foi lá na calçada tinha outro lixo. Aí o que que a gente faz pra 

ajudar? Joga lixo no lixo. 
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309PP: Isso é o que?  

310TH: Um dever. 

311PP: E o direito? Onde a gente estuda? 

312TH, T: Na escola. 

313PP: Um direito é?  

314Estudar. 

315HG: Não é não. Isso é obrigatório. 

316A: Lógique não. É um direito. 

317HG: Não é. 

318L: Não é. É direito. 

319J: Bolsa-família. 

320PP: O bolsa-família é o que?  

321J: Poupança.  

322PP: Não. Entre direito e dever? Bolsa-família é o que? 

323J: Dever. 

324PP: Dever do governo. E de vocês? 

325A: Direito nosso e dele dever. 

326PP: J! Você fala as coisas, você sabe e depois você.....(PP é interrompida por outro aluno 

e não termina sua fala) 

Os alunos começam a conversar sobre assuntos diversos, mas o áudio não é muito nítido. 

Percebe-se que PP conversa com alguns alunos. 

327PP: Mas o que é isso? 

..... 

328TH: Deixa eu, deixa eu. 

329L: Ó como ela vai ficar. Não. É bem legal. Essa toca vai até em cima. 

330TH: Para gente! 

 331PP: Eu falei pra ela que o casaco dela é super legal. Deve ser super quentinho. 

332L: É. É quente, eu coloquei, parece um forno. 

... 

333PP: Você vai ficar com frio. 
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334PP: Posso chamar ou você que vai escolher? 

Os alunos conversam e riem   ... 

335PP: Isso machuca. Pára! 

336J: Machucar o próximo. Machucar o próximo é..deixa eu ver como é que se diz. 

337A: É respeito na vida. 

338J: É desrespeito. 

339PP: É respeito machucar o próximo? 

340A: É. Com o J é. 

Risadas. 

Mais conversas  

341PP (mostra uma fiação): Isso aqui era fio de telefone. 

342TY: Antigo. 

343L: Nossa! Lá na igreja. Lá na missa, lá.  

344PP: Qual igreja você vai? 

345L: Nossa Sra. Aparecida. 

346PP: Aqui em cima? 

347TH, L: É. 

348L: Então. Eu vou na São José também. É aí tem, aí tem. 

349TH: O meu não prende. O meu não prendeu. 

350PP: Você não falou o que tem na Igreja.  

351L: O que tem na Igreja? Ah.  

352TH: Tem padre. 

353PP: Não. Ela tava contando uma coisa. 

354L: É que tem um negócio que tem lá, aí tem um cartaz assim. Aí tem agora e antes. Era 

tudo barraco. 

355Ao fundo ouvem-se as vozes de W e G D conversando, mas só é possível entender G D 

dizendo: E o quanto antes a gente...  

356PP: É eu já vi. O ano passado já tinha isso. 

As meninas continuam mexendo na blusa. 

357PP: Ah! Isso é legal ela tem zíper até em cima. Mas quem fecha a cara, aqui? 
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358L: Não sei. 

359TH: Não sei! 

360Até o nariz. 

361É pro nariz não fica vermelho.  

... 

362TY: Pronto terminamo.  

363E tenta pegar o texto para ler e TY diz: Eu leio. O que é? Respeitar os idosos, o direito do 

trabalhador e da cidadania. 

364Alguém diz: Do cidadão.  

365TY: ...Do trabalhador é que o salário sempre está atrasado, mais baixo. O transporte 

público é que não tem muitos lugares pra... Solução: Ajudar as pessoas a jogar lixo no lixo. 

Respeitar os mais velhos e levar os salários dos trabalhadores. 

366PP: Tem muita coisa ainda pra dizer. 

367TY: A gente que coisô. 

368T: Eu ajudei. 

369PP: Ela falou: “- A gente coisô.” Que que é coisô? 

370E ri e explica: É coisa nordestina. Ó eu chamo meu pai de painho e minha mãe de mãinha. 

371T: Eu nasci em São Paulo e quando eu comecei a falar mamãe eu falei mamãece eu disse 

mamãezinha aí depois meu pai veio e eu falei papaizinho. 

372PP: Quando você começou a falar mamãe você .... 

373E: Tem gente que chama de mãinha, né? 

374PP: Em Salvador não fala meu rei? Quando você vai falar com alguém você não fala: “- Ô 

meu rei?” 

375E: Eu sempre falo. 

... 

376PP: Cada lugar tem um jeito de falar. Até mesmo em São Paulo tem gente que fala de um 

jeito tem gente que fala de outro. Tem, quem mora em Osasco fala de outro. 

....  

Os alunos contam histórias para PP. 

377E: Eu tenho um irmão aqui. Eu tinha mais outro só que ele saiu. Ele era bagunceiro.  

378TH e L começam a rir 

379PP: L já tá rindo. 
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380L diz: Não é. Ela falou tudo o que eles fala vocês fala é. Aí ela falou assim o que que é 

cidadania aí ela vai falar é, tudo é. 

381TY: E seu cabelo tá muito oleoso. 

382T: É oleoso. Mulher oleosa. 

383E: Para de mexer. Vai ficar torto, E. 

384T: É Ezão. 

385TY: Ô respeita ela. Ela é mais velha que você. 

386L: Se não tem educação não? 

387T: Você não manda em mim. 

388L: Claro, eu não mando, mas você tem que respeitar. 

389E: Respeitar o próximo. 

O assunto muda novamente 

390TH: A A tá chorando. 

391PP: Não tá, não. 

392PP: Eu acho que ela tá desanimada. 

393E: A A na verdade ela nem queria. 

394PP: Então! Se não queria já devia ter saído. Pra vir num lugar assim que... 

395E: Eu nem ia querer mais vim. 

396TY: A Rose não deixa sair. 

397PP: Mas e os pais? Se os pais falarem que pode sair, sai. 

398TY: Eu queria sair. 

399E: Minha mãe deixa eu sair.  

400PP: Mas pra que que vocês vão sair? Vai ser legal! 

401T: Eu vou ficar aqui o ano inteiro. 

402E: É ruim ficar na rua, né? As pessoas ...também tem gente que fica na rua. 

403T (8 anos): Eu vou ficar aqui até os quinze anos. 

404PP se dirigindo à A: Ó! Se quiser ficar até o final tem que passar por tudo isso. 

405TY: O Léo falou que vai acabar hoje. 

406A: A teoria 

407PP: Então, mas depois tem a parte de construção. 
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O assunto muda. 

408T se referindo à E: Ela tá na oitava. 

409E: Tô na sétima.  

410PP: Falta mais um pra você terminar o fundamental, né? 

411E: Ainda bem. Graças a Deus! 

412PP se dirigindo para A: Você tá em qual? 

413A: Oitava. 

414PP: Oitava série, nono ano? 

415PP: O ano que vem você vai fazer técnico, né?  

A responde positivamente com a cabeça. 

416E: A gente faz reciclar na oitava. 

417PP: Faz o que? 

418E: Reciclar. 

419PP: Que que é isso? 

420E: É que recicla e eles vão... 

421TH: Aonde? 

422E: Lá no Amaral tem negócio de reciclar na oitava. 

423A: Tem na prefeitura também. 

424E: Aí eu acho que vou fazer. Faz quem quiser. É tipo ajudar a... 

425PP: Aprender alguma profissão? 

426E: ...separar os lixo. 

427PP: Ah, é reciclagem mesmo? 

428E: É. Aí a gente vai ganhar cesta básica. 

.... 

Mudança de assunto 

429E: Tem gente que não gosta de mim aqui dentro? 

430TY: Oxi! Só fala disso véio? 

431PP: E! Não é todo mundo que vai gostar da gente. Você acha que todo mundo gosta de 

mim? Não gosta.  

432E: Mas essa pessoa gostava de mim e agora ela não gosta. 
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433PP: As vezes ela tem inveja de você. 

434E: É pior que é verdade. 

435T: É a TH. 

436PP: A nossa TH? 

437A: Isso memo. 

... 

Alguns alunos voltaram da sala. 

438PP: O que vocês falaram? 

439L: Eu falei. Ele perguntou o que era cidadania eu falei cidadão.  

440TH: Eu também ia falar cidadão. (risos) 

441PP: É porque vocês não conversaram a respeito. 

442L: Aí o professor falou que um cidadão tem que votar. Com 16. 

443PP: Votar. Mas ele que falou tudo pra vocês? 

444L: O menino (aluno do colégio) falou que era 16 e o professor falou que era 18. 

445PP: Não, pode votar a partir dos 16. 

446A: Se quiser. 

447PP: Se quiser. 

448L: Mas legalmente é 18. 

449PP: É assim é dever, é dever. 

450TH: É verdade. Sabia que se não votar é preso. 

451PP: Não, não é preso. Se não votar. É dever dos cidadãos. Ou seja, quem são os 

cidadãos? Somos nós! Nós somos os cidadãos, as pessoas são os cidadãos. É dever nosso 

votar a partir dos 18 anos. Aquele que tem 16 e quiser votar pode é só tirar título de eleitor. E 

não vai preso se não votar, mas aí é assim ó, você não consegue tirar.. 

452A: Passaporte. 

453PP: Você não consegue arranjar emprego, você precisa levar documentos. 

454A: Tirar passaporte. 

455PP: Tirar passaporte, você não tira, se precisar viajar. 

456L: Viajar pra Paris. (risos) 

457PP: É, então, de repente você ganha uma viagem numa promoção de alguma coisa. Casa 

do Faustão, sei lá. Mas acho que é tudo mentira. 
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458TH: A minha prima também. 

459PP: É, não é mentira não porque eu tenho uma amiga da faculdade que o primo dela 

ganhou uma viagem e não foi e passou pra ela. Podia passar. Pra África. E ela foi. Não é 

mentira por causa dessa minha amiga. 

460TH: A minha prima ela tem uma filha, aí tinha uma promoção do Faustão de bebê e família. 

461PP: Ela ganhou? 

462TH: Não, não ganhou, mas tinha um monte de bebê. 

463L: É pra comprar os produtos. 

464PP: É. 

465PP: E rifa? Rifa eu nunca ganhei rifa nem de açucareiro. 

466L: Na escola a gente vende na rua aí ganha uma cesta básica. No ano passado ganhou o 

Denilson. 

467PP: E bingo? Eu nem jogo quando tem bingo em festa junina. Eu não. Vou gastar dinheiro. 

Eu até vou, se alguém quiser ir, mas não jogo. 

468L: Aqui na igreja eu ganhei um MP3. 

469PP: Aí, ó. Bingo? 

470L: Hã, hã 

... 

471LI: Quem é que não foi? 

472PP: A TH, a TY, a E e o T. Sobraram os três da mesma turma. 

473LI: Vem a TH e a TY. 

474L: O T vai sozinho? 

475PP: Não ele vai com a E. 

... 

476T (vê W chupando uma bala que G D. deu para ele): Oia comeno doce. 

477L: É e eu com vontade de come. 

478A: É proibido. 

479FB: É verdade. Se a professora vê tem que cuspir no chão. 

480T: No chão não. 

481PP: No chão não pode. 

482L: Vou falar pra Clau, hein que cês tão chupando bala. 
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483W: Quem tá chupando bala? 

484L: Vocês. Tô vendo na sua mão. 

485W: Tô chupando milho.  

486PP: Não pode chupar bala? 

487A: Não pode 

488PP: O Gu, vem cá um pouquinho. G! G! Vem cá um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa. 

489PP: Eu não sabia, mas aqui é proibido chupar bala. 

490G: Ah, é? 

491PP: A A que falou.  

492A: Nem celular. 

493PP: Eu não sabia. Se eu soubesse... 

494W: Mas eu trago o meu. 

495A: Eu também trago o meu. 

Os meninos saem rindo (G e W) 

Alguns meninos brincam de se pegar, se agarrar. 

496A: A parada gay foi ontem, tá? 

497PP: Tem que respeitar eu acho. Você pode achar... mas você tem que respeitar.  

498A: Ah eu respeito. Cada um com sua escolha. 

499PP: Agora é você e o T, E. São os dois últimos. 

.... 

500PP (vê os alunos brincando e se batendo): Por que que menino adora ficar batendo um no 

outro? 

501L: Porque é covarde. 

502J (rindo): É um bando de gay, gay, gay. 

503W: É preconceito. Preconceito! 

504J (rindo): Lógico que não. 

Acaba a gravação.  

 

AULA 10 – 24 DE JUNHO DE 2013 

PP: Vamo senta aqui! Vem! Vem! 
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T: Não! Eu quero ver a hora nesse negócio. 

PP (se dirigindo à T): Esse negócio não é pra vera hora. Vem! Vâmo lá. Senta aqui. Vâmo vê o 

que a gente vai fazer hoje? 

LI: Presta atenção. Pessoal a teoria acabou, tá. Eu não vou dar mais teoria. 

Algum aluno dize: Ufe! 

LI: O que eu queria que vocês começassem a fazer? A partir da aula de hoje é só preparação 

pro concurso. Não tem mais nada. Eu não vou falar mais nada. Eu só vou trabalhar em cima 

do que vocês produzirem. Então se vocês produzirem nada eu trabalharei nada. Tá bom? Éé, 

o trabalho tá todo com vocês. Que que vocês têm que fazer? Robô, filme e pesquisa. Quais 

são os passos que vocês têm que seguir? Esses daqui. Lembrando que pra pesquisa vocês 

escolheram o que? Que que vocês escolheram? Qual foi o problema que vocês escolheram 

aqui? 

PP (se dirigindo aos alunos próximos a ela): Fala, vocês sabem. 

Alunos falam juntos e dá para entender apenas: Meio de transporte. Que tava muito caro. 

LI: O filme pode ter a ver com isso daqui? 

Alunos: Pode 

Outros alunos: Nãããõ 

PP: Por que não? E por que sim?  

Aluno: Porque sim. 

PP: Porque sim não é resposta. Vocês pensaram em alguma coisa pra responder sim. 

FB: Quem pode, pode, quem não pode se sacode. 

PP: Não, não é isso. Vai a FB vai explicar por que pode 

FB: O filme podia ser assim, aquele troço lá de cidadania aí pode mostrar os problemas e um 

deles podia ser o do ônibus. 

PP: E por que não T? 

T? Porque não. 

PP: Não. A FB explicou porque sim. 

T: Porque não. 

LI: Presta atenção no seguinte problema, por favor. O seguinte. Pessoal presta atenção 

rapidinho, por favor. Estamos agora aqui, dia 10. Dia 17 eu não vou estar. Tenho treinamento 

da LEGO a semana inteira eu não estarei aqui. Então essa semana não vai ter aula de 

robótica. Vocês têm 24 de junho, o mês de julho, mas ainda não sei agosto. Contem dia 5, 

mas não contem dia 12. Então temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dias, oito 

aulas pra realizar tudo. Julho é um mês nebuloso, onde tem muita gente que vai viajar pelo 

que eu to vendo. 
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Os alunos começam a dizer quem vai ou não. 

LI: Pessoal presta atenção, presta atenção. O pessoal de manhã já se organizou de uma 

maneira que primeiro eles já montaram o robô, eles já tem um tema deles, eles já sabem o que 

que eles vão fazer de pesquisa e o filme eles querem montar essa semA, tá. Esse é o passo 

do pessoal de manhã. Já tá tudo encaminhado. Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês 

ao usem só o tempo de aula, senão não vai pra frente. Conversem com a Rose (diretora do 

CCA) pra ver se ela libera vocês alguma hora, tá. A caixa de vocês está ali. Vocês tem que 

desmontar o robozinho de vocês, que vocês já fizeram, o robozinho está com a Rose e montar 

o robô base, de novo. Pessoal do colégio se vocês puderem ajudar a montar um robô, hoje, 

eu acho interessante. Porque o robô tem que ser um robô novo, tá. Tem que ser o robô de 

vocês pro concurso. Eu não tenho o tapete, mas façam o robô mais ou menos daquele 

tamanho. (querendo dizer o tamanho do robô já existente) É o tamanho que eu to imaginando 

o tapete. Eu não vou sacanear vocês nesse ponto. Outra coisa! 

PP: O robô já não foi feito? 

Aluno: Já 

LI: Foi só que as garras não estão funcionando. 

PP: Já foram feitas as garras também?  

LI: Pra aquele outro tapete, mas as garras não estão funcionando. 

PP: Então eles precisam montar o robô, mas eles não têm garra para saber que garra... 

LI: As garras ainda não. As garras se vocês quiserem tentar elaborar os robôs, façam uma 

garra de arraste, tá pra pegar. Isso daí eu tenho certeza que vai ter missões desse tipo 

arrastar coisas e puxar coisas. Isso é universal e dá pra fazer direto, só que eu preciso do 

robô base que funcione direitinho, seja estável. Se vocês quiserem pensar na historinha do 

filme, pense. Lembra daquele processo de fazer o desenho no papel e tudo o mais? Acho que 

cês poderiam pensar nisso e daí a gente vê como é que fica a pesquisa depois. Pessoal éé 

por mais que seja estranho agora o que eu vou falar é o seguinte a responsabilidade agora é 

toda de vocês. O ritmo de trabalho eu quero que seja o de vocês, porque eu estou avaliando o 

ritmo de trabalho, inclusive. Tá, vamo supor que no dia do concurso vocês não tem nada, eu 

respeito, só que eu gostaria que vocês tivessem alguma coisa. Cuidado com o tempo! Parece 

que tem gente que vai viajar. Vocês têm menos pessoas para trabalhar e não contem tanto 

com quem tá faltando. Existem duas pessoas pra operar o robô, por favor, pensem em nomes. 

Eu acho que tem que ser o W. e mais alguém, mas, por favor, conversem com ele pra ele vir. 

Uma pessoa pra apresentar filme e uma pra apresentar pesquisa. Certo? Alguma dúvida? 

Ninguém se manifesta. 

LI: FB! Você suba e peça pra Rose o robozinho de vocês e o carregador. CCA! Se vocês 

andarem rápido eu vou liberar vocês para....(inaudível). Mas eu confesso pra vocês o 

seguinte, eu tô preocupado com essa turma.  

T: A gente vai fazer o robô?  

PP: O Leo falou que vai precisar fazer um novo robô. 

T: Ah, a gente não usou esse. 

PP: Que que você acha do robô que vocês tinham? 
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T: Prefiro fazer esse que fazer..(inaudível) 

 

ENTREVISTA – 27 DE JUNHO DE 2013 

1PP: Então! Eu vou perguntar pra vocês o que que vocês acharam é de mais legal. O que que 
vocês sentiram que foi mais importante pra vocês lá nos nossos encontros de robótica, do 
voluntariado educativo? Que a gente faz. V você vai ser o primeiro?  

V afirma com um sinal de cabeça. 

PP: Pode falar 

2V:O que eu mais aprendi foi lidar com o super saiadim. 

3PP: Lidar com o que? 

4V: Com o super saiadim. 

5PP: Hã? Que que é isso? Super saiadim? 

6V responde se referindo à F: É o Fuentes, aquele alemão, meio espanhol, meio alienígena 
também. 

F faz uma careta e fecha as mãos com o sentido de dar um soco. 

7V: Ah. Cê pediu pra eu falar. 

8PP: Você aprendeu a lidar com ele? Esse tempo todo? 

9V: Exatamen..! Não, com pessoas raivosas. Enfim. 

10PP: Hã. Isso foi bom? Cê achou isso legal? 

11V: Legal não, mas foi bom. Bom, enfim é foi interessante a experiência de trabalhar numa 
coisa em comum que a gente tem aqui cum uma coisa também em comum é que a gente tem 
lá no Jaguaré, mesmo eu já falei com o GD, a gente discutiu um pouco e eu, a gente 
sinceramente não achou uma pessoa que tava lá  pra realmente faze, de lá, realmente fazer 
robótica. É, o pessoal lá era meio, vai eram poucos os que, realmente, depois iam e queriam 
fazer alguma coisa e, na maioria das vezes eles ficavam só brincando, zoando. 

12PP: Teve algum momento que você chegou a conversar com alguém de lá? 

13V: Sim. 

14PP: E o que que cê achou assim dessa convivência é outro, outros mundos, mundos 
diferentes? Que que cê achou? 

15V: Eu achei interessante, mas as visões são muito diferentes, então não deu pra ver muito o 
que eles tavam pensando, mas é, vai, teve um, eu e o GD é, até na última aula que a gente foi, 
pelo menos a última aula que eu fui é que era a gente tava discutindo cidadania e a gente foi 
pra cada grupo é de pessoas e perguntou o que que eles achavam. O das garotas, elas 
ficaram encarando a gente aí chegou uma e falou: “- Olha vai embora que elas não sabem 
trabalhar.” Daí tinha um grupo com mais três pessoas, eu acho. Era aquela A e mais duas 
pessoas e tinha uma garotinha ou um garotinho que leu em dois segundos e falou: “-É isso, 
vai embora.” 

16PP: Por que que cês acham que eles falam, falaram isso? Cê acha que eles acham que 
vocês sabem mais que eles e eles têm vergonha? Será que...o que vocês acham meninos? 
Que eles responderam isso pro V?  
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17F: Eu não sei se é.. 

18PP: É, é, é medo? É vergonha? Porque é outra, outra, outra faixa etária? Outra..se bem que 
a faixa etária tinham alguns que tinham a mesma faixa etária que vocês, mas outra classe 
social? Ou eles não sabem também conversar com pessoas diferentes? Eles que eu digo 
essas meninas que falaram isso pra vocês, porque a gente sabe que os outros sabem. Vocês 
conversaram bastante com o W. lá, não conversaram?  

Os meninos afirmam com hãhã. 

19PP: Então! Eles, né? Talvez as meninas por serem mais novas. O que que cês acham que 
aconteceu que elas falaram isso pra vocês? 

20F: Não sei se talvez seja esse troço de faixa etária e de a gente saber mais que elas, mas eu 
acho que realmente por falta de vontade, de não tá realmente empenhada no trabalho. Eu 
acho que a maioria das pessoas lá não tava com vontade de aprender robótica. Eu acho que é 
mais por isso. Por falta de de 

21PP: De vontade? 

22F: É acho que por mais por falta de vontade do que outra coisa. 

23PP: Por que nesse caso que o V falou não era a respeito da robótica, era a respeito de um 
conceito, né? Na verdade. 

24V: É, uma coisa. É, eu acho que a visão eu que você até disse aqui no caso das pessoas 
pareciam ta lá, porque o pai tinha que trabalhar mais, a mãe, não podiam ficar em casa, então 
tinham que passar  mais tempo em alguma coisa. Provavelmente eles devem ter olhado o 
currículo e visto lá robótica. Eu acho que a impressão que eles tiveram de robótica era a 
mesma que eu tinha quando era 10 anos. Que é um robô de 2 metros de ferro, bípedes e foi a 
impres, e quando chegaram lá tiveram a mesma impressão de quando eu realmente descobri 
o que é robótica, que na verdade era um robô de LEGO, com rodas, que não era de ferro, era 
muito mais difícil de fazer, não era tão fácil quanto parecia e era isso que, eu acho que talvez 
pudesse decepcionar eles é, um pouco. Então eu acho que eles é não sei, talvez, na cabeça 
deles não tinham nada a perder então ficavam conversando, não interessou. 

25PP: E pra você o que mais foi legal foi conviver com o Fuentes? É isso? 

26V: Foi tentar conviver com ele. Até hoje eu tento. 

27PP: Tentar conviver com ele. Esse foi o momento mais legal? 

V afirma com a cabeça. 

28PP: GD, que que cê achou do seu momento mais legal? 

29GD: Olha eu gostei bastante do começo que era realmente robótica. Depois pra mim isso 
começou a perder rumo com o stop motion e depois com a história da cidadania. Pra mim foi 
começando a misturar muita coisa e acabou perdendo o rumo. 

30PP: E o convívio lá? Que cê achou? 

31GD: Bem eu não tive muito contato com o convívio de lá, mas é bem assim como os ou, 
como eles falaram, tavam lá porque pareciam, seriam obrigados a irem lá. Eu achava melhor a 
turma do ano passado, eles realmente queriam trabalhar, eles queriam ta lá,  queriam fazer, 
davam até sugestão dos outros grupos. 

32PP: Mas esse ano não rolou isso? 

33F: É, teve, acho que foi o G (S.) que falou isso. Que ele acabou saindo que ele falou o 
seguinte, que ele preferia muito mais ta jogando bola lá no outro grupo só que os pais 
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botaram no grupo de robótica. 

34GD: Muita gente saiu do outro grupo, por isso que acho que não foi tão bom assim, 
principalmente pra quem fez robótica ano passado. 

35PP: Cê acha que não teve integração? 

36GD fica meio em dúvida em responder. 

37PP: Com a mesma intenção, com o mesmo foco? 

38GD: É. 

39V: Eu também acho isso. Teve uma hora que a gente começou a fazer pesquisa, começou a 
fazer um monte de coisa e cada vez mais saia do robô e o pessoal ficava se dispersando 
mais. 

40PP: F o que foi mais legal pra você? 

41F: Acho que foi, realmente, sentar e montar o robô. Foi a coisa mais legal porque você 
aprende um pouco, não aí tem que fazer uma garra, tem que fazer uma garra específica pra tal 
missão, cê tem que fazer outra coisa, tem que montar é, sem, você montar algo de LEGO sem 
manual de instrução pra te ajudar. Essa foi a coisa que eu mais gostei de fazer. Também acho 
que no final acabou perdendo um pouco esse rumo. 

42PP: E um encontro que a gente teve lá que vocês se lembram que foi legal. Teve alguma 
brincadeira, não sei? 

43GD: No encontro que eu mais lembro foi aquele lá que a gente foi falar de cidadania que a 
gente ficou pra fora. Eu lembro porque foi o dia que a gente mais conversou e mais  

44PP: Conseguiu interagir? 

45GD: É com as outras pessoas. 

46V: Porque a interação mesmo que a gente tinha nós quatro, pelo menos nós três que somos 
mais amigos era entre a gente mesmo. A gente tentava falar com os outros, mas realmente 
era difícil. É. O dia que eu mais lembro foi quando eu e o GD a gente montou o robô. O 
segundo, porque o primeiro é. 

47PP: E por que que cê lembra mais desse momento? Desse dia? Porque o robô funcionou? 
Porque foi uma satisfação ter feito aquilo? 

48V: Foi o que o Fuentes falou que é aquela, um momento muito legal de você pegar, poder 
sentar e montar o robô e fazer ele pra alguma coisa específica. Ver ele funcionando foi uma 
das coisas mais legais e também fazer um robô que virasse. 

49PP: Que funcionasse? 

50V: É. E depois que foi muito legal a gente conversando, também, essa coisa. O Fuentes 
bravo com eles, saiadim, né? 

51F se referindo a V: É. Pra você ter uma ideia do que que eu passo com esse cara.  

 52PP: Esse dia, esse dia que o V tá falando que você ficou bravo com eles. Você achou legal 
esse dia, ou não? 

53F: Achei legal! A maioria das vezes que eu fico bravo é de brincadeira, é raro eu ficar bravo 
de verdade. 

54PP: Sim. Mas cê tava assim. Dava pra perceber que cê tava, o seu foco era saber o que 
tinha acontecido, pelas coisas que eu ouvia. Você precisava saber e você ia e voltava. 



     

 
 

225 

55F: Eu tava brincando. Eu acho que eu tava brincando quando eu falei isso, porque eu não 
me lembro disso. 

56PP: Você não se lembra desse momento? 

57F: Não. Eu só me lembro da parte que a gente fez robô. Eu acho que eu tava brincando. 

58V: Você era muito zueiro também. 

59PP: Tá. E o GD tinha citado aquele dia que cês ficaram do lado de fora. 

60GD: Aquele dia, aquele dia me lembrou bastante o final do ano passado, na robótica do ano 
passado, que acho que pra mim foi a melhor parte da robótica de todas, assim, desse ano e 
do ano passado. Foi a parte onde o grupo tava realmente mais junto e tavamos realmente 
preocupados em fazer ..direito. 

61PP: Legal! Esse dia então foi um dia onde todo mundo tava com o mesmo foco que era, de 
repente aprender sobre o tema e poder ir lá dentro falar. É isso? 

62GD: É 

63PP: Alguém quer falar mais alguma coisa? 

64V: Hã. Eu também queria falar que eu gostei muito de montar o robô. 

65GD: Ah. Quem não gostou de montar o robô? 

66PP: Então a parte mais legal, tô deduzindo aqui que foi montar o robô. 

67Todos: Éh. 

68V: O segundo né, porque o primeiro foi feio. 

69PP: O primeiro robô foi feio? Ah mas é assim que a gente vai montando, vai aprendendo.  

70PP: M, então pra você o que você acha que foi mais marcante? Uma atividade, um 
momento? Um entrosamento? Uma integração? Que que cê acha que, pra você,  foi mais 
marcante? 

71M: O que mais marcou foi quando fizemos duplas, um do Santa e um do CCA pra gente 
falar sobre o projeto acho. 

72PP: Hum 

73M: Porque acho que a gente aproximou um pouco o CCA do Colégio naquela hora e é a 
gente também percebeu que a gente não tava fazendo muito nada até um pouco antes. 

74PP: Esse dia foi o dia que vocês ficaram lá fora conversando e depois o LI foi chamando as 
pessoas separadas? 

75M: Sim 

76PP: Foi nesse dia? 

77M: Hãhã 

78PP: Tá. E lá, enquanto vocês estavam lá fora. Teve alguma coisa que você achou 
interessante? Conhecer um pouco a vida dos meninos? Cês chegaram a conversar? Não? 

79M: É a gente ficou conversando mais, também. A gente ficou, mais conversando sobre o 
que a gente fazia do que sobre o projeto ou sobre ou que nem a gente fazia durante a aula. 

80PP: É, tanto é que você nem lembra o que você foi fazer lá dentro com os meninos, mas 
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você lembra o que aconteceu de tá vocês aqui do colégio com os meninos de lá. É isso?  

81M: Hãhã. É 

82PP: Legal. Então eu queria falar pra vocês, meninos que eu gostei muuuito de vocês terem 
ido comigo e agradecê-los por serem participantes desse projeto. Brigada, viu! 

 


