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De que maneira enriqueceria o evento 
se eu me fundisse com o outro e, se em vez 

de dois, houvesse apenas um? E o que eu 
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mesmo não vejo nem sei a partir do meu 
próprio lugar, e pode enriquecer de maneira 

essencial o evento de minha própria vida. 

Mikhail Bakhtin (1999, p. 87) 
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A	FORMAÇÃO	DO	AGIR	CRÍTICO-REFLEXIVO	NAS	AULAS	DE	FILOSOFIA	
 

Teresa D’Angelo Santos 
 
RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é compreender criticamente como a argumentação e as 
performances nas aulas de Filosofia podem criar bases para um agir crítico-reflexivo 
no mundo, a partir da produção de significados compartilhados. O estudo 
desenvolve-se no contexto da Linguística Aplicada e se insere na Teoria da 
Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), discutida por Vygotsky e seu 
colaborador Leontiev ao apontarem a importância da linguagem como fonte 
constituinte da atividade social e da consciência. Da mesma forma, busca-se 
embasamento nas discussões sobre sentido e significado desenvolvidas por 
Vygotsky e, posteriormente, ampliadas com Cole, Newman e Holzman, entre outros 
autores e seguidores. Dada a relevância e a compreensão da importância do espaço 
para as aulas de Filosofia como referencial para formação de um agir crítico-
reflexivo, procura-se evidenciar a produção e ressignificação do conhecimento por 
meio do entrelace dos sentidos individuais e dos significados compartilhados de 
forma criativa, conforme os estudos de Liberali. Trata-se de uma pesquisa crítica de 
colaboração, na concepção de Magalhães, cujo foco é conhecer, observar, 
transformar para viabilizar possíveis intervenções na prática da aula de Filosofia, 
contribuindo com referenciais na produção argumentativa de alunos e professores, 
como também, criando oportunidades para um agir crítico e cidadão no mundo. O 
contexto escolar a ser analisado é um colégio particular, situado na Zona Oeste da 
cidade de São Paulo. Os dados foram produzidos e coletados por meio de 
gravações em áudio e vídeo das aulas, sendo selecionadas três aulas para a 
constituição do corpus de análise. As categorias de análise e interpretação foram 
organizadas a partir de Pontecorvo, Orsolini, Sanchez-Vasquez, Lobman e 
Lundquist. Os resultados ressaltam a importância da produção de referenciais para 
capacidades da linguagem argumentativa e do desenvolvimento do agir crítico-
reflexivo dos alunos em suas atividades acadêmicas e cotidianas, para, assim, 
contribuir na formação de uma práxis educativa que vislumbre uma educação 
voltada para a cidadania.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Filosofia, argumentação, performance, agir crítico-reflexivo 



THE	CONSTITUTION	OF	A	CRITICAL-REFLECTIVE	ACT	IN	PHILOSOPHY	CLASSES	
 

Teresa D’Angelo Santos 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this research is to critically understand how the argumentation and the 
performances in the Philosophy classes can create basis to a critical-reflective act in 
the world, from the production of shared meanings. The study is developed in the 
context of Applied Linguistics and is inserted in the Social-Historical Cultural Activity 
(TASHC), discussed by Vygotsky and his collaborator Leontiev, when they showed 
the importance of language as a constitutive source of social activity and 
consciousness. The same way, theoretical basis is searched in the discussions on 
senses and meaning developed by Vygotsky, and afterwards, complemented by 
Cole, Newman and Holzman among other authors and followers. Based on the 
relevance and the comprehension of the space importance to Philosophy classes as 
a reference to the constitution of a critical-reflective act, there is an attempt to 
highlight the knowledge production and reframing through the interconnection of 
individual senses and the shared meanings in a creative way, according to Liberali’s 
studies. It refers to a critical research on collaboration, in Magalhães’ conception, 
which focus is to know, observe, and transform to enable possible interventions in 
the Philosophy class practice, contributing with references in the students and 
teachers’ argumentative production, but also creating opportunities to a critical 
citizenship act in the world. The school context to be analyzed is of a private school 
located in the west part of the city of São Paulo. The data was produced and 
collected by audio and video recording of the classes, from which three lessons were 
selected to constitute the corpus of analysis. The interpretation and analysis 
categories were organized based on Pontecorvo, Orsolini, Sanchez-Vasquez, 
Lobman and Lundquist. The results reinforce the importance of the production of 
references to the abilities of argumentative language and the development of 
students’ critical-reflective act in their daily and academic activities, as to contribute to 
the creation of an educational practice that focus on an education towards 
citizenship. 
 
KEYWORDS: Philosophy, argumentation, performance, critical-reflective act 
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INTRODUÇÃO	
 

 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar de que modo a argumentação e as 

performances nas aulas de Filosofia podem criar referenciais para um agir crítico-

reflexivo no mundo, a partir da produção de significados compartilhados. Para isso, 

são analisados os momentos de argumentação realizados durante as aulas, com a 

finalidade de mobilizar o desenvolvimento da produção desse agir crítico-reflexivo.  

No âmbito da Linguística Aplicada (LA), este estudo se justifica pela 

convergência, proximidade e intersecção de distintas concepções teóricas, bem 

como pela atuação do linguista aplicado, que busca entender e participar das reais 

práticas de linguagem das quais os sujeitos participam. Essa perspectiva pode ser 

comprovada por muitas pesquisas do subGT de Formação de Professores1 da 

Associação Brasileira de Linguística Aplicada (ALAB), ao adotarem os conceitos 

teórico-metodológicos vygotskianos.  

Segundo Celani (2000, p. 20-21), a LA possibilita analisar a educação como 

um sistema ideológico, ao refletir sobre os problemas linguísticos em seu contexto 

social, político e econômico, vislumbrando, assim, uma solução. Esse 

posicionamento se enquadra neste trabalho, já que ele integra a percepção e a 

discussão dialógico-filosófica dos problemas que emergem do cotidiano, no contexto 

das crianças pesquisadas, com o objetivo de encontrar soluções ainda que 

provisórias e momentâneas.  

A intersecção entre conceitos filosóficos e argumentação pode ser 

evidenciada na análise de aulas de Filosofia, já que essas aulas são construídas por 

estratégias argumentativas. Nessa esfera, emergem problemas e temáticas do 

contexto sócio-histórico, contemplando uma possibilidade de se fazer LA, porque, 

como salienta Moita Lopes (2006, p.20), “a LA não tenta encaminhar soluções, ao 

contrário procura problematizar ou criar inteligibilidades de modo que alternativas 

para tais contextos de uso da linguagem possam ser vislumbrados”. 

                                                             
1 Trata-se de um sub GT do Grupo de Trabalho em Linguística Aplicada pertencente a ANPOLL – 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Letras e Linguística. 
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Observa-se, assim, a interface com as aulas de Filosofia pesquisadas neste 

trabalho, ao possibilitarem uma reflexão sobre problemas e conflitos cotidianos, 

utilizando a linguagem, por meio da argumentação, para a produção de bases e 

discussões críticas que mobilizam um agir, em momentos necessários, de forma 

criativa. Ao interrogar e refletir sobre os problemas do cotidiano e das condições 

humanas, portanto, as acepções metodológicas que envolvem esta pesquisa, nas 

palavras de Freire (1970, p.39), “problematizam as questões fundamentais de vida, 

servindo assim, como um desvelamento da realidade, ou seja, como imersão e 

emersão da consciência para inserção crítica.”  

Nesta pesquisa, entende-se que o sujeito se constitui em um contexto sócio-

histórico-cultural, sendo continuamente transformado por ele. O processo de ensino-

aprendizagem, portanto, é visto em uma perspectiva emancipatória, pois é 

permeado 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.  

Considerando esse paradigma, o presente estudo insere-se no Grupo de 

Pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE)2, inserido no 

Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

(LAEL) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na linha de 

pesquisa Linguagem e Educação. 

Esta investigação integra o projeto Argumentos na Produção Criativa de 

Significados em Contextos Escolares (LIBERALI, 2008-2011), que “tem como 

objetivo a investigação da argumentação em atividades do contexto escolar 

(reuniões, oficinas, aulas e eventos com a comunidade, presenciais e à distância), 

com ênfase na formação de educadores”. Outro foco do projeto é “compreender 

criticamente as formas de questionar, apresentar, contrapor argumentos que 

constituem essas atividades como produções reprodutivas e/ou criativas de 

significado”.  

                                                             
2 O GP LACE foi fundado em 2004 e é coordenado pelas pesquisadoras Maria Cecília Camargo 
Magalhães e Fernanda Coelho Liberali, ambas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
Esse Grupo de Pesquisa é credenciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e pela PUC-SP. Desde o seu início, desenvolve pesquisas de intervenção 
crítico-colaborativas que investigam a constituição dos sujeitos, suas formas de participação e a 
produção de sentidos e significados em educação. 
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Espera-se que este estudo permita analisar as interações discursivas das 

crianças entre si e com a professora, possibilitada pela linguagem argumentativa, 

possibilitado assim (re)criar sentidos e significados, expandindo o objeto “agir crítico-

reflexivo” e criando uma rede de atividades no contexto escolar e, possivelmente, 

nos contextos familiares dos alunos.  

Em busca de colaborar com as reflexões nas áreas de LA, Filosofia para 

Crianças e Educação, foi realizada uma busca bibliográfica em sites como Acervus 

(UNICAMP), Dedalus (USP), Lumem (PUC/SP) e Scielo. As buscas foram realizadas 

pelas palavras-chave: filosofia para crianças, filosofia com crianças, comunidade de 

investigação, por centralizarem-se no foco do tema.  

Estudos sobre argumentação, segundo Meaney (2009), têm sido foco de 

discussões no meio acadêmico. No Brasil, no entanto, na maioria dos casos 

restringem-se à sala de aula e à formação do professor por coordenadores ou 

assessores, propondo categorias de análises mais gerais (PONTECORVO, 2005; 

ORSOLINI, 2005; MIASCOVSKY, 2008; entre outros). A análise dos tipos de 

argumentos é pouco utilizada na análise da argumentação entre professores, entre 

professores e alunos e entre alunos. 

No campo do ensino de Filosofia para crianças, foram encontrados diversos 

trabalhos, alguns que corroboram com as premissas do programa de Matthew 

Lipman3, outros partem de seus princípios metodológicos e criam adaptações para 

os seus contextos e, ainda, outros que criticam o autor, por acreditarem que seus 

estudos de Filosofia para crianças restrinjam-se ao campo da lógica formal.  

Alguns desses trabalhos concentram-se, sobretudo, na área de Filosofia, 

Educação e Filosofia da Educação. O trabalho de Irion (2005), por exemplo, 

aprofunda aspectos sobre a docência no programa de Lipman, relacionando com o 

profissional da educação mais crítico, reflexivo, liberto de concepções puramente 

cientificistas. O estudo discute como a formação docente, proposta pelo programa, 

preza fórmulas e modelos que mantém o professor em uma condição alienante.  

O estudo de Andrade (2008), por sua vez, apresenta uma análise acerca da 

Filosofia como disciplina oficial no primeiro ciclo do ensino fundamental da Rede 

                                                             
3 Antigo professor da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, responsável pela criação do programa 
educacional de Filosofia para Crianças, trazido para o Brasil em 1985 por Catherine Young Silva. 



17 

Municipal de Barueri, entre os anos de 1997 e 2005. O autor discute a trajetória do 

ensino de Filosofia no Brasil e a história do Centro Brasileiro de Filosofia para 

Crianças (CBFC). Os resultados identificam as atividades dos professores como 

ações resistentes pedagógica e politicamente. São feitas reflexões, com a finalidade 

de demonstrar a abrangência de tal resistência, passando pela análise da política 

clientelista coadunada com a base ideológica dos administradores. A conclusão 

demonstra que as atividades de resistência dos professores se traduzem como uma 

maneira autêntica e responsável de estar no mundo. 

Em perspectiva semelhante, Wonsovic (2004) investiga as condições 

históricas, as situações práticas, os determinantes legais e institucionais do ofício de 

ensinar Filosofia no ensino fundamental do Brasil. A partir do programa Filosofia 

para Crianças de Matthew Lipman é resgatada a história, os avanços filosófico-

pedagógicos do programa organizado em parceria com as escolas brasileiras. O 

autor apresenta a experiência institucional, educacional e pedagógica do Centro 

Catarinense de Filosofia no 1º Grau, posteriormente chamado de Centro de Filosofia 

Educação para o Pensar (1989-2003), situado em Florianópolis/SC.  

Nessa análise, Wonsovic (2004) apresenta uma experiência curricular e 

social, especialmente desenvolvida com crianças, adolescentes e jovens. Em 

busca de uma educação emancipatória, entendida como um conceito de 

autonomia, o autor busca avaliar uma possibilidade de crescimento cultural e 

enriquecimento pedagógico de todos os sujeitos envolvidos, por meio de uma 

educação filosófica.  

Outros trabalhos apresentam estudos filosóficos, no âmbito educacional, 

ligados à ética e à estética. O estudo de Mosquer (2004), por exemplo, analisa a 

relevância e a viabilidade da inserção da Filosofia nas propostas educacionais, pela 

perspectiva da experiência estética. Diante das necessidades emergentes na ação 

pedagógica, na transição para sociedade pós-moderna, o autor utiliza o aporte 

teórico de Matthew Lipman e apresenta a Filosofia como desvelamento dos 

paradigmas da educação, considerando a mudança da Filosofia da consciência para 

a Filosofia da linguagem, em que se acentua o caráter dialógico e comunicativo da 

razão. Por meio de imagens, visa ressignificar o processo de inserção da Filosofia 

nas escolas e redimensionar a dinâmica da formação cultural, renovando a 

discussão sobre seu ensino.  
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Reis (2008), por sua vez, analisa a novela “Suki”, programa definido para a 

Estética, de autoria de Matthew Lipman. A autora desenvolve um estudo que 

procura elucidar a defesa de uma infância plena, destacando a importância de unir a 

experiência do pensar e a experiência da estética. Em outras palavras, utiliza a 

experiência artística como um meio de se levar ao pensar. 

A pesquisa de Urel (2010) analisa a perspectiva adotada pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, com relação à escolha do tema ética para as 

oficinas de Filosofia para crianças. A partir da concepção de ética explícita nos 

documentos, o autor buscou uma possibilidade de propor essa temática aliada ao 

conceito foucaultiano de Cuidado de si. Analisou, também, a palavra experiência por 

meio de Jorge Larrosa, acreditando ser possível criar uma oportunidade de abertura 

para se pensar o cuidado de si, como disposição ética do sujeito para si e para os 

outros. 

Após a breve fortuna crítica apresentada, é possível compreender a 

relevância deste estudo, já que é a primeira pesquisa realizada no GP LACE e no 

LAEL, que trata do tema Filosofia para crianças, considerando que, pela 

argumentação e pela performance, é possível sair do nível da contemplação e 

promover referenciais para um agir crítico-reflexivo. A pertinência da produção 

crítico-argumentativa e a possibilidade de desenvolver um agir crítico-reflexivo no 

mundo, por meio das aulas de Filosofia, justifica-se pela importância não só de situar 

este estudo no âmbito da LA, mas também, como um referencial que pode ser 

utilizado em situações da vida real, buscando uma contribuição para a formação de 

sujeitos que, juntos, negociam e escolhem o produto de suas interações sócio-

históricas. Desejar alunos críticos e capazes de construir opiniões, conhecimentos, 

ações no mundo implica, sobretudo, promover condições para que ouçam, 

perguntem, criem performances e discutam, a partir delas, argumentando. 

Partindo dessa concepção, retoma-se o objetivo desta pesquisa: analisar 

como a argumentação e as performances nas aulas de Filosofia podem criar bases 

para um agir crítico-reflexivo no mundo, a partir da produção de significados 

compartilhados. Para concretizá-lo, os dados produzidos e selecionados são 

compostos por vinte aulas gravadas em áudio e vídeo. Para delimitar a análise 

foram selecionados como corpus alguns excertos de três aulas, no período de 10 de 

maio de 2010 a 30 de novembro de 2010, na turma do 3º ano G, tendo como 
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participantes a professora e 33 alunos. Essa delimitação foi conduzida pelas 

seguintes questões de pesquisa: 

� As aulas de Filosofia, mediadas pela argumentação, podem criar bases para 

o desenvolvimento de um agir crítico-reflexivo no mundo? De que modo? 

a)  Que tipos de perguntas podem promover a produção de significados 

compartilhados? 

b) As performances contribuem nesse processo? Como? 

Este estudo se justifica pela ênfase na aula de Filosofia como um momento – 

não o único – de produção de referenciais para uma agir crítico-reflexivo no mundo, 

que, por meio da argumentação, das performances (enquanto práticas sociais), pode 

vislumbrar capacidades de escolhas informadas. Espera-se, também, contribuir para 

educadores com uma reflexão de como suas práticas podem propiciar a formação 

de alunos, não somente como sujeitos dotados de capacidades argumentativas bem 

desenvolvidas, mas também, de indivíduos comprometidos com a cidadania.  

Isso porque as interações discursivas estabelecidas nas aulas em questão, 

mediadas pelos tipos de perguntas, tipos de argumentos e performances, são 

entendidas como formas de aproximação das situações de vida real, que 

possibilitam troca de experiências. Assim, pressupõe-se que haja discussões sobre 

temas como respeito, responsabilidade, responsividade, inerentes ao processo de 

construção do agir cidadão no mundo.   

Para atingir os objetivos propostos, esta pesquisa está pautada nas 

concepções da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) (VYGOTSKY, 

1934; LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 1999; LIBERALI, 1999), pois permite 

compreender como os participantes se inserem e participam da atividade aula de 

Filosofia, com foco em discussões que envolvam o debate de ideias sobre os temas 

abordados, sobre papéis vivenciados e/ou observados nas performances, por meio 

da argumentação. 

Trata-se de uma pesquisa crítica de colaboração com intenção comprometida 

de intervir na transformação social, salientando o papel da linguagem em sua 

condução, criando possibilidades de aprendizagem entre todos os participantes, 

incluindo a pesquisadora. Segundo Magalhães (2009), esse tipo de pesquisa 

pressupõe que os envolvidos estejam comprometidos mutuamente, visando correr 
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riscos, transcender a alienação, o individualismo, o que pode promover 

oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento para todos.   

Essas concepções teórico-metodológicas são importantes, porque, juntas, 

permitem entender que, ao se estabelecerem interações discursivas, há o 

entrelaçamento dos sentidos individuais, proporcionando possibilidades para a 

produção de significados compartilhados, o que pode, assim, criar bases para a 

produção de um agir crítico demonstrado por meio da argumentação de forma 

colaborativa. Trata-se de um agir produzido pela interiorização dos significados 

compartilhados, demonstrado pela exteriorização, por meio das discussões que 

trazem os sentidos individuais apresentados nas aulas. Esse agir tem como 

pressuposto uma reflexão possibilitada pela consciência que se forma no constante 

movimento das relações inter e intrapessoais, ou seja, do plano social para o mental, 

conforme discutido por Vygotsky (1934/1988).  

A dissertação foi organizada em cinco capítulos. O primeiro apresenta um 

histórico do ensino de Filosofia para crianças, a partir do programa idealizado por 

Matthew Lipman (1990), delineando seu percurso no Brasil. Discutem-se, também, 

as características e fundamentos do programa implantado em escolas públicas e 

particulares e que, a princípio, contribuiu como experiência pedagógica para a 

instituição na qual a pesquisa foi realizada e para a pesquisadora. É apresentada a 

discussão sobre o conceito de comunidade de investigação na concepção de Ann 

Margaret Sharp e, embora não seja foco da análise deste trabalho, há algumas 

críticas teórico-metodológicas referentes ao programa de Lipman   

O segundo capítulo traz uma exposição dos principais conceitos da Teoria da 

Atividade Sócio-Histórico-Cultural, a partir de Vygotsky (1934), Leontiev (1970) e 

Engeström (1999), como fundamentos que nortearam esta pesquisa. Nessa parte, 

busca-se elucidar a ideia de que é possível criar bases para um agir crítico no 

mundo, tendo como espaço as aulas de Filosofia, que trazem como pressuposto o 

desenvolvimento do indivíduo em um contexto sócio-histórico-cultural e que encontra 

na argumentação e nas performances seu objeto e produto.  

O capítulo três discute conceitos importantes sobre a relação entre 

argumentação e Filosofia, desde a Antiga Retórica até Nova Retórica, passando 

pela argumentação na perspectiva enunciativo-dialógica, incluindo a relação entre 

argumentação, interação e conhecimento, postulados por Pontecorvo (2005) e 
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Orsolini (2005). Traz a argumentação como possibilidade para produção de um agir 

crítico-reflexivo, partindo do princípio de Sancez Vasquez, no qual, toda atividade 

humana desenvolve-se na produção de fins que considera de maneira ideal, o 

resultado esperado e se manifesta como produção de conhecimento. Neste viés, 

são apresentados conceitos referentes à práxis transformadora da realidade com a 

aula de Filosofia assumindo essa perspectiva. 

O quarto capítulo expõe os aspectos metodológicos, embasados pela 

Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol, MAGALHÃES 1994, 2000, 2004), que se 

propõe observar e conhecer, para possíveis transformações dos contextos de forma 

colaborativa entre os participantes, possibilitando a disponibilidade para o diálogo e 

a resolução de conflitos. Nessa parte, explica-se, ainda, como ocorreu a produção 

de dados, a seleção do corpus analisado, explicita, igualmente os critérios de 

garantia e credibilidade, bem como identifica os participantes da pesquisa.  

Por fim, o capítulo cinco se propõe a análise e discussão dos dados. 

Apresenta as descrições dos contextos e dos planos globais das três aulas 

selecionadas, justificando esse recorte metodológico. A finalidade é caracterizar as 

marcas linguístico-discursivas e o entrelace dos sentidos individuais para construção 

dos significados compartilhados que possibilitaram ou não, bases para discussão e 

possíveis referenciais em situações semelhantes que venham a ocorrer, deflagrando 

assim, o agir crítico-reflexivo.  
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CAPÍTULO	1 

Ensino	de	Filosofia	para	crianças:	um	panorama	histórico 

 

 

 

Este capítulo propõe um histórico sobre o ensino de Filosofia para crianças no 

contexto brasileiro. São apresentados os fundamentos metodológicos do programa 

Filosofia para crianças-Educação para o pensar, idealizado por Matthew Lipman 

(1990), dada sua preocupação em estimular um pensar crítico, cuidadoso e criativo 

como tarefa cotidiana, o que configurou o ponto de inserção dos primeiros interesses 

e práticas da pesquisadora. Inserem-se, também, as colaborações de Sharp (2010) 

com relação às comunidades de investigação, discorrendo sobre alguns pontos de 

discordância do programa de Lipman, para, assim, indicar o foco assumido nesta 

pesquisa. 

 

1.1 Ensino de Filosofia para crianças no Brasil 

 

No final da década de 60, o Professor norte-americano Dr. Matthew Lipman, 

preocupado com o desempenho insuficiente de seus alunos, concebeu o Programa 

Filosofia para Crianças, visando cultivar o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas mediante discussões de temas filosóficos e visando, com tais discussões, 

a iniciação filosófica de crianças e jovens. 

Tratava-se de uma proposta pedagógica apoiada no pressuposto de que a 

“Educação Tradicional” não era capaz de, nas palavras de Lipman (1990, p. 34), 

“produzir bases para que as pessoas se aproximassem do ideal de racionalidade”. O 

programa reuniu vários colaboradores, entre eles, a Dra. Ann Margareth Sharp, que, 

com Lipman, fundou o Institute for the Advancement of Philosophy for Children. 

Desde o início, a tarefa cotidiana proposta foi um pensar crítico e criativo, 

concebendo que ensinar Filosofia seria ensinar a pensar e não apenas estudar 

historicamente a Filosofia e seus grandes pensadores. 
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Nesse contexto, as aulas de Filosofia para crianças deveriam possibilitar que 

os alunos falassem sobre suas mais variadas experiências e explicitassem diferentes 

crenças, de modo que a pluralidade nas maneiras de pensar fossem encorajadas e 

valorizadas, podendo, assim, ampliar sua maneira de pensar e de agir.  

O programa “Filosofia para crianças” foi trazido ao Brasil por Young Silva 

(1937-1993), que fundou o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC), em 

1985. A pesquisadora iniciou um trabalho para divulgar a prática do diálogo filosófico 

com crianças, inspirando-se nos materiais e metodologia de Lipman e seus 

colaboradores. Young Silva fez seus estudos de mestrado em Filosofia para 

crianças na Montclair State University, em 1983 e 1984. Voltou ao Brasil trazendo a 

permissão de Lipman para traduzir e adaptar os materiais, bem como para formar 

professores e desenvolver o trabalho nas escolas. 

Wuensch (2005), em seu artigo “Notas para uma história do movimento 

Filosofia para crianças no Brasil”, relata como o programa foi implantado no Brasil. 

Young Silva, com o apoio de colaboradores, iniciou a divulgação do seu trabalho na 

sede do Yazigi4, em São Paulo, divulgando-o para escolas e universidades da capital. 

Nessa época, duas escolas particulares começaram uma experiência informal 

com o programa, que contava apenas com traduções incompletas do material. Ao 

longo do ano, com o apoio de Marcos Antonio Lorieri, professor de Young Silva 

durante seu curso de Filosofia na PUC-SP, e das professoras de Filosofia e Inglês 

Ana Luiza Falcone e Sílvia Hamburger Mandel, foram feitos contatos para realizar a 

formação de professores e a implantação do trabalho em diversas escolas públicas 

da zona leste de São Paulo, o que começou a acontecer no ano seguinte.  

A implantação do programa ainda contou, por vezes, com o apoio de órgãos 

oficiais municipais e estaduais como secretarias de educação e da Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP). 

Graças à inserção acadêmica e profissional de Lorieri, na época, professor de 

Filosofia da Educação e técnico da Secretaria Estadual de Educação, bem como o 

seu compromisso no desenvolvimento dessa proposta na escola pública, o material 

desenvolvido tornou-se uma referência necessária para o ensino de Filosofia para 

crianças no Brasil (WUENSCH, 2005). 

                                                             
4 Escola de idiomas que oferece cursos de inglês e espanhol para crianças, jovens e adultos.  
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Segundo Wuensch (2005), Young Silva sempre foi sensível ao problema do 

ensino da língua e às questões culturais envolvidas no seu aprendizado. Por meio 

de seu trabalho, percebeu o poder das crianças na interação com os adultos. Estava 

convencida de que ensinar Filosofia para crianças era um poderoso aliado no 

desenvolvimento da sua autonomia. Isso representava, em termos de educação, um 

caminho para uma prática mais prazerosa e gratificante com a Filosofia em outros 

níveis de ensino. Lorieri, por sua vez, trazia a abordagem crítico-acadêmica aberta 

ao novo, que buscava integrar as exigências acadêmicas com uma nova 

possibilidade de trabalho com a Filosofia. Ajudados pelas professoras Ana Luiza 

Falcone e Sílvia Hamburger Mandel, traduziram os materiais e participavam 

ativamente dos inúmeros cursos, palestras e oficinas, realizados pelo CBFC, 

formando assim novas gerações de professores e monitores, que disseminaram a 

proposta pelo Brasil. 

Na origem da proposta de Filosofia para crianças no Brasil, havia dois 

desafios. Em primeiro lugar, uma questão mais teórica sobre a possibilidade do 

ensino da Filosofia para crianças, o que implicava uma revisão da ideia e das 

relações entre o que é essa ciência e o que se entende por infância. O conceito de 

Filosofia era familiar aos filósofos, contudo, definir a infância não fazia parte da 

formação desse profissional.  

O segundo desafio, para filósofos e educadores em geral, era realizar a 

proposta em sala de aula e acompanhar seu desenvolvimento e resultado. 

Considerando a relevância dessa prática, Young Silva e Lorieri, auxiliados pela equipe 

do CBFC, iniciaram os contatos com o Diretor Regional de Ensino (DRE CAP. 2), 

para, em 1985, propor uma experiência piloto com um grupo de professores da 

EEPSG Santos Dumont5, no bairro da Penha, São Paulo. Nos anos seguintes, a partir 

dos bons resultados obtidos, avaliados pelo depoimento de professores, outras vinte 

escolas públicas da zona oeste da cidade São Paulo começaram a formação de 

professores e a implantação do programa nas salas de aula. 

Conforme depoimento pessoal de Marcos Lorieri, até 1992, período em que 

trabalhou como técnico da Delegacia6 Regional de Ensino, quarenta escolas 

                                                             
5 A sigla EESPG significa: Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau. Hoje, esses segmentos são 
denominados de ensino fundamental e ensino médio, respectivamente. 
6 Atualmente, denominada de Diretoria. 
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públicas foram acompanhadas e assistidas pelo Centro Brasileiro de Filosofia, sendo 

que ele mesmo dedicou uma parte de sua carga horária de trabalho semanal para 

estar nas escolas com os professores, participando de aulas, orientando pais e 

professores, para registrar o desenvolvimento do trabalho.  

O que despertou o interesse das escolas particulares de São Paulo e de 

outros estados, na opinião do professor Marcos Lorieri, foi o sucesso dessa 

experiência, divulgada pela mídia e comentada pelos professores participantes, que 

também lecionavam em outras escolas. Além disso, houve a divulgação do 

programa em seminários, palestras e congressos realizados no período.  

Originalmente, isso significou um avanço na educação pública brasileira, 

sendo expandido e incorporado pelas escolas particulares do Brasil. O esforço que 

hoje se verifica para garantir o acesso da escola pública a uma educação baseada 

no pensar crítico, criativo e ético, por meio da Filosofia, foi, na origem, o impulso 

inicial para a consolidação da referência do ensno de Filosofia para criança no país.  

Por um lado, o trabalho de Lorieri inspirou a formação de uma tendência que, 

passando pelo trabalho das professoras Maria Helena Prado Madalena e Maria 

Aparecida Renó Wordine, da Universidade de Mogi das Cruzes-SP, no início da 

década de 1990, começou a se consolidar com o trabalho de Peter Büttner, que, na 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), vinculou a investigação acadêmica 

do programa com a formação de professores, majoritariamente, ligados à rede 

pública de ensino.  

Essa tendência se fortaleceu com o trabalho de José Auri Cunha, iniciado em 

1994, na PUC de Campinas-SP, em um grupo de estudos interdisciplinares, 

interligando a prática com um programa desenvolvido nas escolas locais, o que 

privilegiou a formação de professores. A investigação da proposta de Matthew 

Lipman também encontrou aliados no trabalho iniciado, recentemente, na 

Universidade de Brasília (UnB), por meio de um projeto permanente de extensão 

universitária para o desenvolvimento da Filosofia na escola, em todos os níveis de 

ensino, na rede pública de ensino.  

Outra tendência se fortaleceu e contribuiu para a expansão dos estudos na 

área de Filosofia para crianças no Brasil. Desde o final da década de 1980, o 

interesse das escolas particulares, em especial grandes estabelecimentos de ensino 
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privado, proporcionou a consolidação de pólos regionais referentes à aplicação 

sistemática de propostas, à experimentação e criação de novos recursos 

pedagógicos para a prática de Filosofia com crianças, considerando, também, a 

interação da Filosofia com projetos pedagógicos próprios dessas instituições.  

 

1.2 Principais fundamentos do programa Educação para o Pensar 

 

É importante apresentar, brevemente, o programa idealizado por Lipman, para 

a compreensão de sua relevância para este estudo, uma vez que foi o precursor do 

ensino de Filosofia para crianças no Brasil e em vários outros países. Esta pesquisa 

teve como ponto de partida a análise do programa lipmaniano, fazendo suas próprias 

adaptações e releitura.  

Lipman (1990) partiu do princípio de que era preciso substituir o “modelo 

tradicional de educação”, baseado na “transmissão de conhecimentos”, na 

autoridade do professor e na noção de aprendizagem como “absorção de 

informações”, pelo paradigma da “educação para o pensar”. Segundo o autor, a 

educação é resultado de um processo “de investigação”, do qual o professor 

participa como orientador e facilitador, pois o enfoque está na “percepção das 

relações contidas nos temas investigados”. Assim, os alunos são mobilizados a 

pensar, refletir e desenvolver cada vez mais o uso da razão (LIPMAN, 1995, p. 29). 

Tal concepção contempla três ideias básicas: 

� Proposição de momentos de indagação e reflexão sobre o que Lipman 

denominou “ideais que norteiam a vida das pessoas”. O objetivo seria criar 

condições para estudar, analisar e investigar esses ideais com a ajuda de 

colegas e professores, permitindo que as crianças deixem de ser passivas 

diante deles e que participem ativamente de sua contínua articulação. 

� Investigação dos ideais que norteiam a vida das pessoas, para possibilitar 

a reflexão sobre eles, mas nos moldes da investigação filosófica. Prioriza-

se, portanto, a sistematicidade, com profundidade e de forma 

contextualizada, de modo que os alunos possam, aos poucos, construir 

visões abrangentes relativas aos sentidos e significados de tudo e de si. 
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� Organização das salas de aula como “pequenas comunidades de 

investigação”, tanto em Filosofia quanto nas demais disciplinas. Para o 

pesquisador, o diálogo investigativo é a melhor forma de organizar a 

investigação a respeito de qualquer tema.  

Em seu livro “A Filosofia vai à escola”, o autor retoma tais concepções, ao 

expor que: 

A Filosofia impõe que a classe se converta numa comunidade de 
investigação, onde estudantes e professores possam conversar 
como pessoas e como membros de uma mesma comunidade; onde 
possam ler juntos, apossar-se das ideias conjuntamente, construir 
sobre as ideias dos outros; onde possam pensar 
independentemente, procurar razões para seus pontos de vista, 
explorar suas pressuposições; e possam trazer para suas vidas uma 
nova percepção do que é descobrir, inventar, interpretar e criticar 
(LIPMAN, 1990, p.61). 

Para que o diálogo filosófico, na proposta de Lipman, pudesse realmente 

acontecer, desenvolvendo o pensamento multidimensional, baseado na discussão e 

no diálogo, era necessário que a sala de aula fosse transformada em uma 

comunidade de investigação (LIPMAN, 1990, p. 132). Nessa comunidade, as 

relações entre alunos e professores são horizontais, caracterizam-se pelo respeito e 

pela ética na investigação e no questionamento.  

Em síntese, essa organização consiste em dispor as crianças sentadas em 

círculo, para realizar a leitura compartilhada e em voz alta dos materiais próprios 

da proposta. No decorrer da leitura, os alunos podem se deparar com temas e 

questões que despertam seu interesse e sua curiosidade. Ao término, o professor 

solicita que apontem as questões que gostariam de discutir. A classe elege os 

pontos mais importantes para, então, iniciar o debate. O conceito de comunidade 

de investigação ocupa um lugar de destaque no programa Educação para o 

Pensar: 

É possível afirmar que o programa de Filosofia para Crianças realiza 
um esforço fundamental na consolidação e na valorização do diálogo 
em sala de aula, transformando seu ambiente em verdadeira 
comunidade investigativa, onde a busca se orienta por um diálogo 
pautado na Filosofia, portanto rigoroso e organizado o suficiente para 
permitir a intervenção de quem queira contribuir, de maneira que 
todos se sintam parte desta comunidade e responsáveis pelas ideias 
que constroem, pelo conhecimento que constituem e pelas 
problematizações criadas (SANTOS, 2000, p. 38).  
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Os temas abordados nas aulas possibilitavam contemplar problemáticas que 

são sempre objeto de investigação filosófica como: respeito à verdade, ao bem, ao 

justo, ao belo, ao que é ser pessoa, etc.  

O material didático era composto por novelas e manuais fornecidos pelo 

CBFC. Esses manuais eram compostos por Novelas Filosóficas, cada qual 

específica para uma faixa etária e série escolar, conforme se descreve a seguir: 

� Elfie: destinada às classes de educação infantil e 2º ano do ensino 

fundamental – discute o pensamento das crianças sobre a realidade em 

que vivem. 

� Issao e Guga: para 2º e 3º ano do ensino fundamental – introduz 

questões sobre a natureza e sua percepção. 

� Pimpa: para 4º e 5º anos do ensino fundamental – trabalha o significado 

da linguagem e sua interpretação. 

Os manuais de instruções para os professores continham uma breve 

introdução de Lipman sobre os pressupostos teóricos do programa, orientações 

metodológicas e grande variedade de sugestões didáticas a serem desenvolvidas. O 

objetivo era mobilizar o desenvolvimento de conceitos e estabelecer conexões e 

distinções necessárias (LIPMAN, 1990, p. 150). Para isso, os professores 

encontravam as questões filosóficas, o conteúdo a ser discutido pelos alunos. 

Era indispensável, contudo, oferecer atividades voltadas, intencionalmente, ao 

desenvolvimento do “pensar bem”. Com o objetivo de desenvolver competência para 

isso, Lipman (1990) estabeleceu algumas habilidades cognitivas, de modo que 

deveriam ser desenvolvidas em função de contextos específicos. O autor alertou que 

tais habilidades ocorrem sempre de forma integrada em cada contexto ou situação 

problemática, não sendo necessário oferecer treinos relativos a cada habilidade, 

mas sim, proporcionar situações nas quais as habilidades são exigidas de modo 

associado. As habilidades foram divididas em quatro grupos: Habilidades de 

Investigação, Habilidades de Raciocínio, Habilidades de Formação de Conceitos e 

Habilidades de Tradução. 

As Habilidades de Investigação envolvem a busca de soluções e explicações, 

ou seja, saber como é, como ocorre, como se faz e como se resolve um problema. 

Exige interesse pelos outros e pensamento crítico e criativo.  
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Nas Habilidades de Raciocínio, raciocinar é um processo de pensar por meio 

do qual se consegue obter novos conhecimentos, a partir de saberes anteriores e de 

certas relações que se estabelecem entre tais conhecimentos. Tirar conclusões ou 

inferir a partir de algo conhecido e das relações que podem ser estabelecidas é 

chamado de premissa. Quando se utilizam palavras para expressar essa forma de 

pensamento, há um argumento, enquanto o raciocínio é o processo mental, sendo 

que ambos são inseparáveis por ocorrerem juntos. Para auxiliar as habilidades que 

favoreçam o desempenho de raciocinar e argumentar bem, é preciso estimular as 

que dêem possibilidade de:  

� Ser capaz de produzir bons juízos (produzir afirmações bem sustentadas 

por boas razões). 

� Ser capaz de estabelecer relações adequadas entre as ideias (relações 

de grau, de igualdade, de semelhança e diferença, de parte/todo, 

causa/efeito, espaciais, temporais, de gênero, número, sociais, de 

reciprocidade, entre outras). 

Para as Habilidades de Formação de Conceitos, um conceito é a constatação 

do pensamento, no qual, coisas, fatos, situações são descritos e entendidos nas 

características e relações necessárias que os compõem, permitindo sua 

compreensão. É uma organização de informações em uma ideia que pode ser 

expressa por palavras, por esquemas, que trazem sentidos e significados, 

construídos ou produzidos pelos sujeitos, mediados pelo mundo. 

Formam-se conceitos a partir de relações diretas com outras pessoas, 

objetos, situações, fatos, dentro de contextos culturais e também sem estar em 

relação direta com tais situações e objetos. Por exemplo, os conceitos formados, 

pela linguagem, por um sujeito, relacionam-se ao que os outros contam, às 

explicações características de certas coisas, de modo que se aprendem as inter-

relações entre os significados.  

Segundo Lorieri, (2002), a posse de conceitos é o que permite articulá-los no 

processo de pensar, seja na forma de juízos, de encadeamentos desses juízos 

como explanações discursivas, ou como encadeamento desses juízos em 

raciocínios ou argumentos. Exercícios que promovam possibilidades para que as 

crianças expliquem e perguntem sobre significados das palavras é um bom caminho, 
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bem como analisar elementos que compõem um conceito e observar características 

essenciais para que algo seja identificado. Definir algo, portanto, é o que o torna 

inconfundível. 

Com relação às Habilidades de Tradução, traduzir é ser capaz de conseguir 

dizer algo que já foi dito, por meio de outras palavras ou outras formas, conservando 

o mesmo significado. Isso se torna possível desenvolvendo habilidades de 

interpretar, parafrasear, analisar, bem como todas as habilidades relacionadas à 

formação de conceitos. Isso pode ser desenvolvido em brincadeiras, como repetir o 

que o outro disse, interpretar músicas e representar por desenhos. As atividades de 

leitura e interpretação de texto possibilitam dizer o que o autor disse, sem copiá-lo. 

Lipman (1990) ressalta que as habilidades cognitivas não são utilizadas uma 

de cada vez, mas sim agrupadas, dependendo das situações, porém, serão bem 

desenvolvidas quanto mais forem solicitadas. Nessas ocasiões, aprende-se a 

desenvolvê-las isoladamente e a articulá-las. Dessa forma, a investigação filosófica 

pode oferecer subsídios importantes para “o pensar bem”, ou seja, exercitar o 

pensamento, apurar a razão por meio da argumentação.  

Lorieri (2002) sinaliza que há produtos éticos importantes quando se participa 

de uma comunidade de investigação, pois o diálogo é regra e não disputa, propiciando 

aprender a respeitar as regras combinadas, os pontos de vista e a vez dos outros, 

bem como a exigir respeito pela própria vez. Isso promove a percepção, por exemplo, 

de que as regras podem ser discutidas e modificadas, mas são necessárias para a 

vida em comum e de que todos são igualmente dignos de respeito.  

 

1.3 Contribuições de Ann Margaret Sharp 

 

Lipman contou com vários colaboradores, entre eles, Ann Margaret Sharp, co-

fundadora do Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC). Suas 

contribuições estenderam-se também na coautoria de algumas das novelas 

filosóficas e no aprofundamento e releitura de concepções teórico-metodológicas. 

Tanto para Lipman quanto para Sharp, a comunidade de investigação (CI) era 

estratégia sine qua non para toda discussão que pretendesse ser filosófica. Sharp, 

contudo, foi responsável pelo aprofundamento do conceito de CI.  
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Na visão de Sharp (2001), o conceito comunidade de investigação, seja ele 

uma meta do bom ensino ou descrito como experiência vivenciada, exige análise e 

esclarecimento dos critérios identificadores. Sua própria natureza necessita, ao 

menos, de uma tentativa de descrição cuidadosa do processo para saber se está 

sendo experimentado. A autora aponta alguns comportamentos capazes de 

identificar com precisão se um aluno está vivenciando, de fato, o que é participar de 

uma comunidade de investigação: 

� Aceitar, com boa vontade, a correção feita pelos colegas.  

� Ouvir atentamente aos outros.  

� Considerar, seriamente, as ideias dos demais.  

� Construir sobre as ideias dos colegas.  

� Denvolver ideias próprias sem medo de rejeição ou humilhação.  

� Ser aberto a novas ideias.  

� Ser capaz de detectar pressuposições.  

� Preocupar-se com a consistência ao apresentar um ponto de vista.  

� Fazer perguntas relevantes.  

� Verbalizar relações entre meios e fins.  

� Respeitar as pessoas da comunidade.  

� Mostrar sensibilidade ao contexto ao discutir conduta moral.  

� Solicitar que os colegas dêem suas razões.  

� Discutir questões com objetividade.  

Para essa autora, no entanto, os comportamentos acima citados realmente 

não identificam precisamente os pressupostos de uma comunidade de investigação. 

Segundo ela, é possível que o processo da educação, por si só, não ensine nada 

além do que alguém já sabe. Porém, a educação deveria ajudar a esclarecer o que 

se sabe, para fazer melhores distinções, reconhecer pressuposições subjacentes, 

distinguir entre boas e más razões, pensar de modo mais coerente e abrangente, 

criticar tanto as próprias metas como as dos outros e criticar pensamentos próprios 

assim como os dos outros.  

Na visão de Sharp (2001), a participação em uma comunidade de 

investigação permite aos alunos perceberem os pontos de vista dos outros e os 
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levarem em conta ao construírem sua própria visão de mundo. O diálogo permanece 

sempre aberto, não só é caracterizado pela CI, mas também pela responsabilidade e 

pelo comprometimento individual. 

Quando uma criança participa de uma CI em sala de aula, para Sharp (2001), 

além de expor suas opiniões, ela entra em contato com o pensamento dos outros 

por meio das palavras, provocando ideias e novos pensamentos. A criança passa a 

tratar as palavras como se fossem dela, reconstruindo-as de modo que façam 

sentido para si.  

Sharp (2001) salienta que, na aquisição de conhecimentos práticos, não se 

pode deixar de reconhecer o papel da imaginação e a importância de seu 

desenvolvimento na infância7. Quando se raciocina, é possível voltar às premissas e 

verificar se são ou não verdadeiras, para, assim, selecionar aquelas que formarão o 

argumento. Essa habilidade envolve a capacidade de imaginar e sentir, por isso, a 

autora acredita que essas características não são dadas no nascimento. Elas são 

desenvolvidas por meio da prática – vivendo racionalmente e imaginativamente em 

comunidade com os outros. Essa comunidade pressupõe respeito pelos 

procedimentos da investigação e pelos outros, considerando as tradições em que foi 

criado e suas concepções.  

Assim, na concepção de Sharp (2001), existe um componente afetivo para o 

desenvolvimento de uma comunidade de investigação em sala de aula, que não 

pode ser subestimado. As crianças devem passar de uma postura de cooperação, 

em que seguem as regras da investigação, para uma postura em que consideram 

que a investigação é um processo colaborativo. Quando elas realmente colaboram, 

o que importa é o nós e não apenas o sucesso pessoal. O que importa, são nossas 

ideias, nossas conquistas, nosso progresso. 

A autora ainda expõe que a imaginação é um passo crucial no crescimento do 

raciocínio filosófico na comunidade, pois ela se expressa não só no falar e ouvir, 

mas por meio da dança, do desenho, da música, da escrita e das ciências. 

Manifestações desse tipo que capacitam a criança a se tornar consciente de si 

mesma em relação às outras pessoas do mundo. Isso é a essência do que Sharp 

                                                             
7 Uma breve discussão sobre a importância da imaginação para o desenvolvimento na infância é 
apresentada, segundo concepções vygotskyanas, na seção A aula de Filosofia na perspectiva do agir 
crítico-reflexivo.  
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(2001) entende por educação. Nesse contexto, o papel da Filosofia, como uma 

ponte entre o antigo e o novo, é tornar consciente, nas palavras das crianças, as 

ideias fundamentais da cultura e ajudar os alunos, por meio da investigação, não só 

a se apropriarem da tradição, mas revivê-la e reconstruí-la em uma versão mais 

coerente e significativa, ou seja, que de fato faça sentido para eles. O raciocínio 

filosófico é, por definição, um raciocínio aberto e aponta novas maneiras de ver, 

perceber e compreender o mundo.  

 

1.4 Breve avaliação do programa de Matthew Lipman 

 

Entende-se a importância do programa idealizado por Lipman como 

referência para o estudo de Filosofia para crianças. Nas várias escolas que o 

adotaram, ao longo da história de sua aplicabilidade, surgiram novas releituras, 

adaptações das concepções e da metodologia de acordo com os contextos. Entre as 

pesquisas que analisaram o programa idealizado por Lipman, há vários elogios e 

muitas críticas.  

De forma a ampliar as possibilidades educacionais para o ensino de Filosofia, 

Oliveira (2004) destaca que, embora se inscreva na tradição filosófica inaugurada 

por Lipman e tenha adequado a proposta tanto na metodologia quanto na teoria, não 

se pode deixar de reconhecer seu pioneirismo como significativo e fundamental para 

o ensino de crianças. 

No contraponto, Silveira (2001) expõe que a base da metodologia do 

programa consiste no diálogo filosófico ou diálogo investigativo, nos quais as 

habilidades de investigação seriam o principal objetivo e tratariam apenas do 

aprimoramento do pensamento pelas capacidades linguísticas, reduzindo assim a 

Filosofia ao exercício da lógica formal, ou restringindo-a apenas ao viés da Filosofia 

analítica.  

Essa crítica, apesar de não ser foco deste estudo, é relevante, pois a 

concepção metodológica do programa de Lipman prioriza, na comunidade de 

investigação, a discussão em si em detrimento dos conteúdos. Entende-se, dessa 

forma, que o método deixa de oferecer aos alunos a fundamentação teórica que 

poderá ser o referencial mais consciente para transformação da realidade. 
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Se a proposta de Filosofia para crianças foi uma alternativa fundamentada por 

Lipman, com o objetivo de promover trocas de opiniões, busca de entendimentos e 

fortalecimento de argumentos nos alunos, destaca-se uma discrepância no 

pensamento desse autor, na medida em que ele capacita o professor para um papel 

predefinido, incompatível com um indivíduo habituado à reflexão e à crítica. Esse 

caráter alienado do trabalho do professor pode ser observado na forma como o 

programa de Lipman concebe a formação docente.  

Essa visão de capacitação tende apenas a reproduzir modelos idealizados 

por meio dos manuais, eximindo os professores de uma leitura dos problemas do 

mundo e da vida de seus alunos. Segundo Silveira (2003, p.15), o programa de 

Lipman “transforma os professores que o aplicam em verdadeiros trabalhadores 

alienados, subestimados em sua capacidade intelectual, reflexiva, crítica e criativa, 

dispensados de pensar com autonomia”.  

Outra incoerência do programa lipmaniano é a de negar a ideia de processo 

que se concretiza com os sujeitos envolvidos. Nesse aspecto, ele trabalha com 

modelos prontos, a serem reproduzidos na escola, refletindo essa ação na prática 

docente. Há, igualmente, a concepção de uma criança universal, desconsiderando 

sua história, cultura, valores e princípios éticos determinados pelo contexto, preso, 

na maioria das vezes, a procedimentos da lógica. 

Esta pesquisa sugere a reconstrução da aula de Filosofia para e com as 

crianças, a partir das demandas da realidade vivenciada no contexto escolar dos 

alunos. A proposta pressupõe uma metodologia participativa, consequentemente, 

um processo mais democrático, voltado aos interesses e necessidades das crianças, 

que se revelam internamente, para serem exteriorizados. Isso permite a apropriação 

da cultura e, gradativamente, a desalienação. 

Procura-se, assim, romper com a ideia de um conhecimento pronto para ser 

incorporado pelas crianças por meio de um material previamente constituído. A 

finalidade é refletir sobre a dimensão de uma aula de Filosofia para o pensar e o agir 

crítico-reflexivo, na qual, concebe-se a educação como processo intersubjetivo, 

social e histórico, que acontece em locais e épocas distintos, envolvendo diversos 

valores, práticas e concepções, de acordo com os diferentes grupos sociais. No 

quarto capítulo, tal concepção teórico-metodológica da aula de Filosofia será 

expandida, segundo as concepções que embasam este estudo. 
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Neste capítulo, foi apresentado um panorama histórico do ensino de Filosofia 

para crianças no Brasil, os fundamentos metodológicos do Programa de Filosofia 

para Crianças de Matthew Lipman, bem como a colaboração de Ann Sharp quanto à 

concepção de comunidade de investigação. Embora, neste trabalho, não haja a 

intenção de avaliar o programa de Lipman, procurou-se evidenciar a importância 

desse estudo como referência para todas as outras aplicações e releituras 

realizadas posteriormente. Assim, foram apresentados alguns pontos, na proposta 

lipmaniana, que podem mobilizar outras concepções teórico-metodológicas. 

Apesar de ter sido o ponto de partida para esta pesquisa e, por algum tempo, 

aplicado no colégio onde o estudo foi realizado, o programa sofreu adaptações e 

releituras ao longo da trajetória das ações adotadas pela pesquisadora, antes, 

durante e depois de sua inserção e participação no GP LACE, culminando com uma 

nova concepção para aula de Filosofia. 

Para compreensão de que forma ocorreram essas transformações, o próximo 

capítulo apresentará o aporte teórico no qual esta pesquisa se insere, delineando a 

proposta pedagógica e a possibilidade de produzir conhecimento pelo referencial 

discutido nas aulas de Filosofia, com o objetivo de criar bases para um agir crítico-

reflexivo. 
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CAPÍTULO	2 

A	Teoria	da	Atividade	e	o	ensino	de	Filosofia	

 

 

 

Este capítulo busca elucidar a ideia de que é possível criar bases para um 

agir crítico-reflexivo no mundo. Para isso, nas aulas de Filosofia, acredita-se na 

interiorização dos significados compartilhados, demonstrado pela exteriorização por 

meio das discussões, que, por sua vez, trazem os sentidos individuais apresentados 

nas aulas. Isso se torna pressuposto para o desenvolvimento do indivíduo dentro de 

um contexto sócio-histórico-cultural, encontrando na argumentação e nas 

performances seu objeto e produto.  

Para esclarecer tal concepção, neste capítulo, a primeira e a segunda 

seções tratam da Teoria da Atividade Sócio-Histórico Cultural (TASHC) e sua 

relação com a produção de conhecimento, discutindo conceitos cotidianos e 

científicos, sentido e significado, zona de desenvolvimento proximal (ZPD), a partir 

das postulações de Vygotsky. Na terceira seção, o conceito de performance é 

apresentado como possibilidade de criar ZPDs, promovendo desenvolvimento e 

aprendizagem, incluindo a concepção sobre a aula de Filosofia como espaço para 

experimentar o mundo. 

 

2.1 Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural  

 

Este trabalho está pautado na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, 

inicialmente, desenvolvida por Vygotsky (1896-1934), Leontiev (1904-1979) e Luria 

(1902-1970) e, nos anos 1980 e 1990, por Engestrom. A Teoria da Atividade 

desenvolve conceitos referentes à relação do sujeito com seu mundo objetivo, 

entendendo que o processo de conhecimento está relacionado na contínua 

intervenção do homem com o mundo.  
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A Teoria da Atividade enfoca o desenvolvimento do indivíduo como resultado 

sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem como fonte constituinte do 

comportamento social e da consciência, pois ela exerce as funções organizadoras e 

planejadoras do pensamento, aliadas às funções sociais e comunicativas.  

É por meio da linguagem que o sujeito entra em contato com o conhecimento 

e adquire conceitos sobre o mundo em que vive, apropriando-se da experiência 

acumulada pelos humanos durante sua história social. É, igualmente, a partir da 

interação social, na qual a linguagem é a expressão fundamental, que o sujeito 

constrói sua individualidade. Essa teoria recebeu também contribuições posteriores, 

com Cole (1996, 2003), Newman e Holzman (1993, 2002), entre outros autores e 

seguidores.  

Para entender a relação entre consciência e atividade na constituição do ser 

humano, Vygotsky (1930/2002) baseou-se no materialismo histórico-dialético de Marx 

e Engels (1846/2000). Segundo a concepção materialista de Marx e Engels (2002, p. 

46), exposta em A ideologia Alemã, a história é um processo de criação, satisfação e 

recriação das necessidades humanas, pois estudar a evolução da sociedade humana 

implica concebê-la a partir dos processos reais concretos da vida social da existência 

humana. Os seres humanos precisam ser considerados em um processo de evolução 

real submetidos em determinadas condições materiais e históricas. 

Para esses autores, o conceito de produção coincide com aquilo que os 

homens são ou, em outras palavras, a maneira como os indivíduos manifestam a 

sua vida, reproduzem aquilo que são. Os autores 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. 

O pensamento marxista foi caracterizado por Meksenas (2002) como: a 

ciência é produto da história e assim será, enquanto houver relações dos indivíduos 

entre si e com a natureza; o conhecimento da natureza do ser humano realiza-se por 

meio da influência que os indivíduos recebem das relações sociais tornadas 

econômicas. 

Marx (2002) utilizou o método dialético para explicar as mudanças 

importantes ocorridas na história da humanidade através dos tempos. Ao estudar 
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determinado fato histórico, ele procurou seus elementos contraditórios, buscando, 

assim, encontrar o elemento responsável nesse novo fato, dando continuidade ao 

processo histórico. O movimento da história tem uma base material e econômica, 

que obedece a um movimento dialético. Dessa forma, ele revolucionou a maneira de 

interpretar a ação dos homens na história, abrindo ao conhecimento uma nova 

ciência, e aos homens, uma nova visão filosófica de mundo. 

Vygotsky (1988) adotou a explicação marxista para esclarecer o 

desenvolvimento da humanidade, enfatizando o papel e o uso de instrumentos e do 

trabalho na origem da cultura e dos processos mentais humanos. Nessa concepção, 

as influências das ideias de Marx se referem ao modo de produção de vida material 

como condicionadora da vida social, política e espiritual do homem. Assim como o 

mundo está em constante transformação, o homem, como parte integrante e agente 

desse contexto, também se transforma e se constrói por meio de suas relações com 

o mundo social. 

O termo Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) foi adotado 

pelo grupo de pesquisa LACE, segundo Liberali (2007), para enfatizar algumas 

questões centrais discutidas por Vygotsky e seus seguidores. Os estudos 

desenvolvidos no GP são pautados em atividades, ou seja, na concepção de Marx 

(2002), na qual o homem está no mundo fazendo história. O grupo entende como 

essencial o uso do termo social, visto que os sujeitos estão em constante ligação na 

produção de conhecimento e se relacionam em atividades interdependentes.  

O termo histórico é fundamental, pois, para Liberali (2007), permite 

compreender que os sujeitos estão envolvidos nas atividades, constituindo-se ao 

longo da história com suas identidades peculiares forjadas no processo de 

historicidade em constante transformação. Da mesma forma, ao enfatizar o termo 

cultural, o grupo refere-se ao fato de que a atividade em foco está inserida em um 

determinado espaço-tempo, marcado por interesses, valores, necessidades, formas 

de agir que são peculiares e estão circunscritas na cultura.  

Ao longo do processo histórico, a TASHC recebeu releituras e avançou em 

seu conceito. Vygotsky (1934/1988), ao elaborar o conceito de atividade mediada 

transformadora das funções psicológicas superiores, evidenciou a relação do sujeito 

com o objeto mediado por artefatos materiais e culturais. Leontiev (1977/2009) 

destacou que a atividade se dá entre sujeitos, que agem coletivamente para o 
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alcance de um objeto idealizado pelo grupo. Engeström (1999) acrescentou, à 

compreensão de atividade, a noção cíclica de movimento que se expande e se 

conecta a vários sistemas formando uma rede.  

Nessa perspectiva, Engestrom (1999) discute os componentes da atividade, 

expandindo-os para um conceito de rede de sistemas, ou seja, as atividades estão 

sempre em um sistema de expansão e integração com outros sistemas de atividade, 

criando elos entre eles. A atividade é constituída pelo agente (sujeito), mobilizado 

por um motivo (objeto) e mediada por artefatos (instrumentos), em um processo 

entre indivíduos (comunidade), que se constitui por meio de regras e divisão do 

trabalho. Ao mesmo tempo em que a necessidade determina o motivo da atividade, 

também é o produto das relações estabelecidas com o mundo. O objeto da atividade 

é seu motivo (LEONTIEV, 1977/2009). Em outras palavras, a necessidade determina 

o motivo da atividade humana e é também o produto das relações estabelecidas 

com o mundo. 

O sujeito transforma a realidade e se transforma simultaneamente, ou seja, a 

atividade é vista como prática social, na qual o sujeito é o agente transformador de 

sua realidade natural e social. Ao participar de uma atividade coletiva, assume um 

motivo compartilhado pela comunidade (grupo), que, por sua vez, determina as 

regras e as suas possíveis transformações. Tais regras organizam os meios 

materiais e permitem o desenvolvimento de ações reais e efetivas. A realização 

dessas ações ocorre pela divisão do trabalho, indicador da função do sujeito na 

atividade, caracterizando-o como ser social. 

A TASHC é de central importância na elaboração e condução desta pesquisa, 

por tornar possível a compreensão do movimento de internalização e externalização 

nas interações que ocorrem na aula, propiciados pelas discussões com base na 

argumentação.  

Os fundamentos teórico-metodológicos da TASHC subsidiaram as várias 

fases da condução desse estudo, pois houve o conhecimento e a caracterização do 

contexto, identificando as necessidades de momentos, nos quais as crianças 

pudessem falar e ser ouvidas acerca de temas que permeiam seu cotidiano, alguns 

conflituosos ou obscuros para sua compreensão, mas que deflagraram a 

necessidade da mediação do outro. 
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Além disso, a concepção da atividade “aula de Filosofia”, com foco na 

argumentação e nas performances, nasceu da necessidade do espaço de 

oportunizar vez e voz para todos os participantes, criando bases para a reflexão e 

aplicabilidade dos conceitos espontâneos e científicos para externalização dos 

sentidos e consequente compartilhamento de significados.   

Por meio das concepções da TASHC, os instrumentos utilizados foram 

selecionados. Escolheram-se livros de literatura infantil, pequenos filmes, 

performances e em parte a CI8. Os sujeitos envolvidos foram os alunos do 3º ano G, 

a professora regente e a pesquisadora. Além deles, destacam-se a equipe de 

coordenação do colégio, os pais dos alunos, participantes secundários do contexto, 

mas envolvidos na rede de atividades, entendidas como ciclo expansivo, conforme 

abordado por Engeström (1999). 

O objeto da atividade, neste trabalho, surgiu do intuito da pesquisadora em 

realizar sua dissertação de mestrado a partir das necessidades dos alunos, 

detectadas pelo trabalho desenvolvido pela pesquisadora como assessora de 

Filosofia do 2º ao 5º anos9 do ensino fundamental.  

A partir das interações da pesquisadora com os alunos e deles com a 

professora, todos passaram a participar de forma mais envolvente, ocorrendo a 

expansão do objeto da atividade (ENGESTRÖM, 1999), o que colaborou para criar 

bases referendadas para o “agir crítico-reflexivo”.   

Na perspectiva da Teoria da Atividade, a aula de Filosofia pode ser 

exemplificada, segundo os componentes discutidos por Engeström (1999), da 

seguinte forma: 

 

                                                             
8 A CI, nesta pesquisa, é entendida como estratégia, mas também como constitutiva de si própria e 
de seus integrantes.  
9 Essa nomenclatura, atualizada de acordo com o ensino fundamental de nove anos, refere-se ao 
período que vai da primeira a quarta séries. 
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OBJETO
Realizar a aula 

com:

 a participação  

dos alunos;

 a articulação 

das “falas”;

 as justificativas 

dos argumentos.

SUJEITOS

Alunos

e 

professores. 

INSTRUMENTOS
Filmes, gêneros orais e escritos, performances, comunidade de 

investigação como estratégia. 

DIVISÃO DO TRABALHO
Profª : Faz o planejamento; a leitura e 

seleção dos temas; reproduz os filmes,   

articula os argumentos.

Alunos: Respondem as perguntas, ouvem e 

questionam a professora e os colegas. 

Assessora: assiste, discure e organiza as 

aulas junto com a professora

REGRAS
 Ouvir o outro

atentamente;

 Concordar ou refutar

com as opiniões;

 Esperar sua vez de 

falar.

COMUNIDADE
Alunos, professores, 

assessora,  coordenação, 

pais.

PRODUTO:
Realização da aula 

com a produção do 

agir críticoreflexivo 

pelos significados 

compartilhados .  

ATIVIDADE :
Aula de Filosofia

I

OS

DTR
C

 

Figura 1: Atividade Aula de Filosofia – elaborada a partir de Engeström (1999). 

 

A organização da atividade das aulas de Filosofia traz como pressuposto, 

nesta pesquisa, o desenvolvimento do indivíduo, que encontra na argumentação 

colaborativa e nas performances seu instrumento e resultado. 

Nesta seção, foram discutidas algumas das concepções que sustentam a 

TACHC. Procurou-se elucidar a relação do sujeito com seu mundo objetivo, 

imbricado em uma rede de várias relações culturais, ressaltando a função 

transformadora da realidade dentro de um contexto histórico. A próxima seção 

abordará a produção de conhecimento mediada na troca entre sujeitos e consigo 

mesmo, internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais. 

 

2.2 Produção de Conhecimento 

 

Conforme discutido na seção anterior, a TASHC elabora conceitos referentes 

à relação do sujeito com seu mundo objetivo, e entende a atividade humana como 

uma rede de relações culturais, que, por meio do diálogo e da colaboração, inclui 
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uma função transformadora ao ressaltar a importância da historicidade. Vygotsky 

iniciou uma nova concepção para o entendimento da consciência que, embora 

individual, se constrói nas relações sociais mediadas pelos artefatos culturais.10  

O autor teve a preocupação em mostrar que a atividade da fala estava 

conectada aos processos do pensamento. Na visão de Vygotsky (1934/1998), é por 

meio da linguagem que o pensamento verbal se forma e evolui. A aprendizagem é 

um processo social de apropriação da cultura criada sócio-historicamente pelo 

homem, na qual a interação entre a criança e alguém mais experiente, possibilita o 

contato com o conhecimento humano e a apropriação, por parte da criança, das 

experiências acumuladas pela sociedade ao longo de sua história.  

Para o autor, a linguagem é indispensável para o desenvolvimento do 

pensamento verbal, de modo que as interações sociais permitem que as palavras ou 

signos medeiem e constituam as ações do homem. Pode-se afirmar que a criança 

vai mobilizando seus sentidos, enunciando-os ou não, relacionando com vários 

sentidos do seu meio social, para construir coletivamente um significado estável 

para um determinado grupo em um momento específico. Os conceitos podem ser 

formados a partir das discussões estabelecidas, como no caso da aula pesquisada, 

por meio de suas próprias relações, as relações com os outros, objetos e fatos.  

Vygotsky (1934/1998) mostrou grande interesse na formação de conceitos, 

destacando que sua formação só é possível pela palavra. Segundo ele, os conceitos 

científicos são caracterizados por alto grau de generalidade, já os conceitos cotidianos 

são adquiridos pela criança fora dos contextos apropriados da instrução explícita.  

Segundo Davydov (1988), para ser eficaz na formação de conceitos, a 

instrução precisa promover a tomada de consciência da forma e da estrutura 

conceituais, levando em conta o acesso individual a conhecimentos científicos 

adquiridos e o controle sobre eles. Deve estimular, igualmente, a interação e o 

desenvolvimento entre os conhecimentos cotidianos e científicos.  

A aula de Filosofia, objetivando a produção do agir crítico-reflexivo, entende 

igualmente a formação de conceitos, pois a argumentação colaborativa e as 

discussões pós-performance permitem a produção de referenciais para um agir-

                                                             
10 Os termos artefato, instrumento e ferramenta são utilizados como sinônimos de instrumentos 
mediadores da atividade. 
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reflexivo, por meio da internalização dos sentidos, que, ao serem externalizados, 

entram em um processo de negociação para o compartilhamento de significados. 

A complexidade de se dominar os conceitos científicos pode ser demonstrada 

pela distinção entre sentido e significado, elaborada por Vygotsky (1998). Segundo 

ele, a linguagem é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento e o sentido de 

uma palavra é agregado de todos os fatos psicológicos que surgem na consciência 

dos sujeitos, como resultado da própria palavra. Esse sentido modifica-se de acordo 

com as situações e os contextos, bem como a mente do sujeito que a utiliza. O 

significado é uma das zonas de sentido que a palavra adquire no contexto da fala. O 

ensino direto dos conceitos científicos, contudo, resulta em um verbalismo vazio, no 

qual as palavras são captadas pela memória e não pelo pensamento.  

Quando se trata de conhecimento, a atividade ocorre não só do sujeito sobre 

a realidade, pois ele não é apenas ativo, mas, interativo, já que estabelece 

conhecimentos e se constitui a partir das relações inter e intrapessoais. É na troca 

com os outros sujeitos e consigo mesmo que o indivíduo internaliza conhecimentos, 

papéis e funções sociais e que a consciência se desenvolve. É um processo que 

caminha no plano social das relações interpessoais, para o plano individual interno 

das relações intrapessoais. Segundo Vygotsky (1934/1998), as palavras têm um 

papel fundamental no desenvolvimento, na evolução da consciência. Nas aulas de 

Filosofia, esse movimento é perceptível nos momentos das discussões 

estabelecidas, nas quais os sentidos vão sendo internalizados a partir do 

compartilhamento de significados.  

O processo de internalização das experiências refere-se, portanto, a uma 

reconstrução interna de uma operação que foi inicialmente externa: conhecimentos, 

conceitos, valores e significados produzidos pelo sujeito, por meio da ação mediada 

pela linguagem (VYGOTSKY,1934/2001). Enquanto a externalização refere-se à 

capacidade criativa de comunicar os significados internalizados.  

A conexão entre conceitos cotidianos e científicos requer um olhar atento 

sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZPD)11. Esse conceito, porém, tem sido 

revisto e inserido em novas discussões desenvolvidas por outros estudiosos. 

                                                             
11 O termo vem do inglês – zone of proximal development – e foi, primeiramente, definido por 
Vygotsky como “distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento 
potencial” (1930/1998, p.113). 
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Holzman (2002), por exemplo, mostra que as pessoas criam espaços entre quem 

são, quem estão se tornando e o que permite tornarem-se. Em outras palavras, na 

construção de ZPDs, os sujeitos realizam algo ainda não dominado, vão além de si 

mesmos, se constituem. Magalhães (2009) afirma que a ZPD é um espaço dialético, 

permeado por contradições, conflitos e ações colaborativas, ou seja, se constitui no 

espaço de ação e de transformação, no qual todos os participantes aprendem uns 

com os outros para juntos negociar a produção de conhecimento.  

Dessa forma, a produção do conhecimento passa a ser concebida como um 

processo de participação mútua e social na interação entre os pares (alunos, 

professores, coordenadores), mediado pela linguagem, que, dialeticamente, 

reorganiza até se tornarem referenciais da vida do indivíduo. 

No desenvolvimento da relação entre os conhecimentos cotidianos e os 

científicos na atividade de ensino, o ponto central é criar momentos para as 

discussões argumentativas e para as performances na sala de aula, pois possibilitam 

a aprendizagem dos papéis sócio-culturais, ou seja, são ferramentas que servem para 

mediar à relação entre o indivíduo e a cultura (ROGOFF e LAVE, 1984; WERTSH, 

1985). Ao encenar, discutir funções e modos de agir, as crianças experimentam 

papéis sociais, exercitam a capacidade de planejar e inventar situações que poderão 

assumir na vida real. Nessa perspectiva, a próxima seção aborda como a performance 

pode contribuir no processo de produção do agir crítico-reflexivo.  

 

2.3 Performance: uma possibilidade de produção do agir crítico-reflexivo 

 

No contraponto de pensar a escola como um espaço de viver a vida, a 

aprendizagem, muitas vezes, é concebida apenas como acúmulo de conteúdos 

curriculares que são transmitidos, ou seja, como aquisição de habilidades e 

conhecimentos descontextualizados. De fato, é importante que as crianças aprendam, 

tenham conhecimentos e habilidades, mas a aprendizagem não se restringe somente 

à aquisição. Não se estimula uma criança mostrando-lhe sobre o que é, mas como é, 

em outras palavras, aprender sobre algo e, também, em como fazê-lo. 

Nessa perspectiva, Lobman e Lundquist (2007), baseados em Vygotsky e no 

trabalho de Newman e Holzman (2002), discutem a possibilidade de criar uma nova 
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compreensão sobre aprendizagem e desenvolvimento humano. Lobman e Lundquist 

(2007), em seu livro Unscripted Learning12, sugerem o uso da improvisação ou 

performance, como ferramenta de criação de um ambiente criativo de aprendizado 

para alunos e professores. A improvisação não é entendida como impulso, falar ou 

fazer a primeira coisa que vem à mente, mas uma forma distinta de prática, de 

performance sem roteiro ou script. Também não se trata de atividade específica de 

profissionais de teatro, mas de um trabalho conjunto de forma efetiva que busca 

aprendizagem. Envolve fazer o que não se sabe, correr riscos e não somente 

basear-se no já aprendido. 

Segundo esses estudiosos, embora ninguém nasça com um script pronto, 

muitas pessoas vivem suas vidas como se o cumprissem. É importante ressaltar, 

contudo, que as pessoas também são capazes de romper com aquilo que é 

esperado e ir além. Da mesma forma, basear desenvolvimento e aprendizagem 

agindo apenas de acordo com o planejado pode tornar-se um fator limitador, 

pressupondo que aprender também seja romper com o que é comum ou usual e 

praticar o que é novo.  

Para muitos educadores, é perceptível que as crianças aprendem a fazer 

algo, porque não têm medo e se arriscam a fazê-lo. O aprendizado delas, muitas 

vezes, consiste em imitar e se apropriar do que observa nos adultos, por isso 

aprendem atitudes e desenvolvem as habilidades mais primordiais para suas 

atividades futuras (VYGOTSKY, 1926/2003, p. 105).   

Nessa mesma concepção, Vygotsky (1934/1998), na primeira metade do 

século XX, nomeou ambientes sociais, nos quais as pessoas podem ir além de sua 

atual zona de desenvolvimento, chamando-os de zonas de desenvolvimento 

proximal. Segundo ele, as pessoas normalmente têm foco no que a criança faz 

sozinha ou no produto do que faz, esquecendo-se de ver o que estava sendo 

desenvolvido – o processo. 

Vygotsky (1998) postulou que as crianças são capazes de fazer mais coisas 

com o suporte social contextualizado do que se fizessem sozinhas. Decorridos 

muitos anos dessa concepção, existem outras interpretações de ZPD. Algumas 

colocam foco no valor instrumental da ZPD, como técnica para ajudar as crianças, 

                                                             
12 Aprendizagem sem script – tradução nossa. 
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individualmente a fazer um pouco mais, auxiliadas por um par mais experiente. 

Outras concebem a ZPD como atividade criativa improvisada, na qual as pessoas 

criam ambientes, correm riscos, cometem erros, auxiliando uns aos outros. A ZPD, 

nessa perspectiva, não é uma técnica ou mesmo distância, mas uma atividade que 

conecta as pessoas, entendendo que, na participação e criação de ambientes, pode-

se apreender como uma criança aprende ou brinca em um jogo. É possível observar 

que ninguém dita regras ou mesmo quem serão os personagens da brincadeira. 

Elas criam condições para que o jogo ocorra daquele jeito e, ao fazê-lo, têm uma 

excelente maneira de aprendizagem e desenvolvimento. Vygotsky (1934/1988) 

identificou essa conduta social e o jogo como formas de criar ZPDs.  

Smolka (2009), baseada em Vygotsky, aponta que há um caráter ativo e 

criativo da brincadeira no desenvolvimento infantil. A percepção imediata da criança 

e suas ações sobre os objetos vão se transformando pela mediação do outro e do 

signo, especificamente pela apropriação da forma verbal da linguagem. Vistos dessa 

forma, a brincadeira e o jogo são formas de incorporação das práticas e exercício de 

papéis e posições sociais.  

Como aponta Liberali (2009), baseada em Vygotsky, brincar implica 

considerar a forma como os sujeitos criam zonas de possibilidades futuras para a 

participação em atividades do mundo social, ou seja, cria a base para a integração 

do espaço escolar com a vida, uma vez que, organiza esse local como atividade 

imaginária e recria as atividades sociais da vida para permitir sua apropriação.  

As crianças, quando brincam ou jogam, usam o que está disponível, 

nomeando e construindo experiências com o material de uma performance 

improvisada coletiva. Isso é o que as pessoas fazem quando não sabem de 

antemão o que realizar: improvisam. É possível criar ambientes, nos quais riscos 

podem ser tomados, onde as crianças podem ser quem elas não são e criar, de 

modo compartilhado, seu ambiente de aprendizado.  

Na visão de Lobman e Lundquist (2007), as performances, entendidas como 

jogos ou brincadeiras, são as maiores fontes de experiência social, porque nelas há 

regras que limitam e regulam o próprio comportamento com o dos colegas, 

estabelecendo-se uma relação ativa com o outro. Além disso, promovem o ensino 

da diferença entre a polidez e a diversidade das relações sociais.  
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As crianças nas salas de aula de suas escolas, normalmente, não relacionam 

a si mesmas e nem se responsabilizam pela criação de um ambiente de 

aprendizagem, da maneira como faziam quando improvisavam em suas 

brincadeiras. Mesmo parecendo não haver compatibilidade de comparação entre 

brincadeira e aprendizagem de conteúdos escolares, nas concepções de Lobman e 

Lundquist (2007), é raro ver uma criança que vem à escola não querendo aprender. 

O fato é que o jogo, agora, também pertence a outras pessoas e passa a ser 

denominado de trabalho, ou seja, envolve o processo de rede de atividades. Nesse 

sentido, a performance é vista como chance de auxiliar as pessoas a irem além do 

que propriamente aprenderam, criando assim diversas maneiras de se relacionarem 

com os outros e com o seu entorno.  

Acredita-se que a realização de performances nas aulas de Filosofia permite 

a experimentação de papéis sociais, com o objetivo de que os alunos possam, de 

alguma forma, vivenciar situações em que existam outras possibilidades de agir e 

ser. O propósito é criar referenciais para escolhas futuras, baseados em informações 

refletidas.  

Tomada pela perspectiva sócio-histórico-cultural, como aponta Oliveira 

(2009), o pensar filosófico, configura-se em uma prática que permite dar razão a 

toda relação estética do homem com a natureza. Nessa concepção, a aula de 

Filosofia se propõe tanto a refletir e discutir, plano do pensar filosófico, como, 

igualmente, a aproximar-se das situações de vida real, o que possibilita mobilizar 

diferentes formas de agir, As discussões e reflexões, previamente realizadas com 

essa finalidade, demonstram avanços no desenvolvimento e crescimento, ao criar 

constantes ZPDs.  

 

Luca: O que você quis dizer com improviso? 

Felipo: Fazer o que tá fora do combinado, porque se a gente não lembra o que cada 

um vai fazer daí a gente faz fora do combinado. 

Quadro 1: Trecho ilustrativo retirado da aula do dia 25/11/10 aos 3’20 - Anexo 6 

 

Este capítulo abordou a TASHC e a sua relação com a produção de 

conhecimento, como aporte teórico que sustenta esta pesquisa. Também discutiu o 

uso da performance como forma de criar ZPDs e, por consequência, promover 
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desenvolvimento e aprendizagem. O capítulo seguinte discutirá a Argumentação, 

desde seus primórdios, seguindo pela Nova Retórica, incluindo a argumentação na 

perspectiva enunciativa. O objetivo é expor a relação entre argumentação, interação 

e conhecimento, para, assim, evidenciar a argumentação como possibilidade da 

constituição de referenciais do agir crítico-reflexivo. 
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CAPÍTULO	3	

Aula	de	Filosofia:	argumentação	e	práxis	para	o	agir	crítico-reflexivo	

 

 

 

Considerando que a argumentação pode ser vista como um tipo de 

organização da linguagem, que funciona como uma ferramenta na produção de 

significados compartilhados, é imprescindível discutir alguns conceitos para entender 

o que, nesta pesquisa, se considera como expansão do conhecimento, por meio de 

interações de ideias. Além disso, este capítulo apresenta a concepção teórica que 

embasa esta pesquisa, caracterizada pela finalidade de criar referências para um 

agir crítico-reflexivo, baseado nas discussões propostas na aula de Filosofia por 

meio da argumentação, antes, durante e pós-performance. 

A primeira seção do capítulo expõe a retórica como um dos pilares da 

argumentação e traz um breve panorama histórico desde Aristóteles até os 

representantes da Nova Retórica, como Toulmin, Perelman, Tyteca e Grize, 

apontando suas características. A segunda etapa discute a argumentação na 

perspectiva enunciativo-dialógica, entendendo que enunciar é argumentar. Na 

terceira parte, trata-se da relação entre argumentação, interação e conhecimento, a 

partir de Pontecorvo (2005) e Orsolini (2005), cujos estudos apontam que os 

movimentos argumentativos estabelecidos na interação entre os participantes 

possibilitam a produção de conhecimento por meio da construção dos significados 

socialmente compartilhados.  

Com o objetivo de promover oportunidades para a formação de um agir 

crítico-reflexivo, as três últimas seções versam sobre a argumentação como 

possibilidade do desenvolvimento da reflexão, evidenciando, para isso, as conexões 

entre argumentação, atividade social, práxis e performance na constituição da aula 

de Filosofia. Acredita-se na possibilidade de uma produção criativa ou revolucionária 

como forma determinante para a transformação da realidade, situando, assim, a 

Filosofia, não apenas em seu caráter interpretativo e reflexivo, mas como 

possibilitadora de ações planejadas para essa finalidade.  



50 

3.1 Retórica e argumentação 

 

Em um mundo em que fazer escolhas, tomar decisões e prever resultados é 

essencial, os conflitos e as controvérsias são inevitáveis. Negociar e argumentar, 

portanto, são partes integrantes do cotidiano das pessoas. A argumentação, 

segundo Mosca (2004), está presente em qualquer atividade do discurso. Disso, 

decorre que argumentar significa considerar o outro como capaz de interagir diante 

das propostas e temas que lhes são apresentados. 

Reboul (2004) discute e interpreta as bases da Retórica Clássica, da Retórica 

Aristotélica e da Nova Retórica, apontando a argumentação como um dos pilares da 

retórica, arte de persuadir pelo discurso. A retórica compõe-se de dois elementos: o 

argumentativo, proposição destinada a levar à admissão de outra, e a oratória, 

domínio do público por meio da fala.  

A retórica tem sua gênese na tradição e no legado da cultura grega. 

Considerando as contribuições de Reboul (2004) e Mosca (2004), com base em 

Aristóteles, percebe-se que a retórica é considerada como domínio dos 

conhecimentos prováveis. Nessa concepção, o seu campo é o da controvérsia, da 

crença, da opinião, tomado dialeticamente pelo embate de ideias e pela habilidade 

em conduzir o discurso. 

Nessa perspectiva, caracteriza-se a retórica pela técnica argumentativa e pela 

habilidade em escolher as formas de realizá-la. Assim, todo discurso é uma 

construção retórica, pois busca conduzir o seu destinatário na direção de um 

determinado indício do assunto, projetando-lhe o seu próprio ponto de vista, para 

qual se deseja obter acordo. 

Aristóteles transformou a retórica em um sistema, decompondo-a em quatro 

partes, pelas quais quem compõe um discurso passa. Reboul (2004) aponta que, 

mesmo não transitando por essas fases, é necessário que se cumpram as tarefas 

que representam: compreender o assunto e reunir todos os argumentos que possam 

ser úteis (invenção); colocá-los em ordem (disposição); redigir o discurso da 

melhor forma possível (elocução) e, exercitar-se para proferi-lo (ação). 

É importante ressaltar que antes de realizar um discurso, faz-se necessário 

saber qual o tipo de gênero convém ao assunto. Aristóteles apontou que os 
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discursos podem ser classificados segundo o auditório e segundo a finalidade. Para 

ele, por serem considerados três espécies de auditório, os gêneros oratórios são: o 

Judiciário – usado nos tribunais e focado na defesa ou na acusação; o Deliberativo – 

utilizado em assembleia política e focado no exemplo e no raciocínio; e o Epidíctico 

– que utiliza o recurso do elogio para atingir sua finalidade. Os gêneros citados estão 

apresentados no quadro seguinte, segundo o auditório, o tempo, o ato, os valores e 

os tipos de argumento.  

 

 Auditório Tempo Ato Valores Argumento-
tipo 

Judiciário Juízes 

Passado 

(fatos por 
julgar) 

Acusar 

Defender 

Justo 

Injusto 

Entimema 

(dedutivo) 

Deliberativo Assembleia Futuro 
Aconselhar 

Desaconselhar 

Útil 

Nocivo 

Exemplo 

(Indutivo) 

Epidíctico Espectador Presente 
Louvar 

Censurar 

Nobre 

Vil 
Amplificação 

Quadro 2 – Gêneros aristotélicos (REBOUL, 2004, p.47) 

 

Determinado o discurso, o orador precisa encontrar os argumentos também 

definidos por Aristóteles, em sentido geral, como instrumentos de persuadir: ethos e 

pathos – de ordem afetiva, e logos – de ordem racional. 

O ethos é a marca que o orador deve assumir para criar confiança no 

auditório. O pathos é o conjunto de emoções, paixões e sentimentos que o orador 

deve provocar no auditório com o seu discurso. O logos, diz respeito à 

argumentação do discurso. Nesses argumentos, Aristóteles distingue dois tipos: o 

entimema (silogismo baseado em premissas prováveis – dedução) e o exemplo (a 

partir dos fatos passados, concluem-se os futuros – indução).   

Embora tenham ocorrido muitas distorções da definição original de retórica, 

pode-se perceber o retorno a sua concepção, pelos novos desdobramentos 

representados pelas Neo-Retóricas, como teorias da argumentação fundadas nas 

lógicas não formais (Toulmin, Perelman e Tyteca, Meyer, Lempereur e outros) e nas 

lógicas naturais (Grize, Vignaux e outros).  
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Muitos estudiosos da retórica expõem que, na comparação entre a Velha 

Retórica e a Nova Retórica, percebem-se mais pontos em comum do que 

divergentes. Uma forma de exemplificação dessa afirmação pode ser notada, 

quando Aristóteles estabeleceu a ligação entre retórica e persuasão, desvinculando-

a da noção de verdade, determinando as bases dessa disciplina que iriam persistir 

em desenvolvimentos modernos.  

A concepção aristotélica de discurso convincente, ou seja, aquele que 

consegue fazer o público se identificar com a proposta, é semelhante ao que 

apontam Perelman e Tyteca (1976), cujo objeto da argumentação é provocar, ou 

aumentar a adesão às teses que se apresentam, para que possam desencadear nos 

ouvintes a ação pretendida e uma disposição para a ação.  

A Nova Retórica mantém da Retórica Aristotélica a ideia de auditório, de 

orador e de discurso, elementos responsáveis pela argumentação, mas seu objeto 

de estudo, é, sobretudo, a sua estrutura. 

Toulmin (1974/2000), por sua vez, propõe uma análise de argumentação, na 

qual o que conta como argumento apropriado e convincente varia de acordo com o 

contexto histórico, disciplinar e/ou social. Para tanto, o filósofo desenvolve um 

modelo descritivo de análise que especifica os elementos potenciais constitutivos de 

qualquer argumentação. Sua proposta apresenta a seguinte estrutura do discurso 

argumentativo: 

� Dados – informações factuais, evidências, ocorrências, nas quais nos 

apoiamos para o desenvolvimento de uma tese (claim – conclusão). 

� Asserção final – méritos que se buscam estabelecer, durante a 

argumentação, e podem suportar um novo argumento. 

� Justificativa – proposições explicativas que dizem respeito a regras, 

princípios, inferências que possam legitimar a asserção final, promovendo 

a articulação entre os dados e a conclusão.   

Nos postulados sobre argumentação, a partir de Perelman-Tyteca (1976), 

localizam-se cinco características essenciais: ser dirigida a um auditório; ser 

expressa em língua natural; ter premissas verossímeis (de confiança presumida); ter 

progressão dependente do orador e conclusões sempre contestáveis. 
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Ainda na perspectiva desses autores, por meio do Tratado da Argumentação 

(1976), para que os argumentos sejam identificados, há a distinção em quatro tipos: 

a) Argumentos quase lógicos – apelam para estruturas lógicas e para 

relações matemáticas. 

b) Argumentos baseados na estrutura do real – estabelecem elos com a 

experiência por sucessão e coexistência. 

c) Argumentos que fundamentam a estrutura do real – fundamentam-se pelo 

caso particular e os raciocínios de analogia. 

d) Dissociação ou oposição – visam a recusar a existência de uma ligação 

dada a sua incompatibilidade. 

Nos estudos sobre argumentação, além das lógicas não formais, ligadas aos 

trabalhos de Perelman, existe outra corrente em torno de Jean-Blaise Grize. 

Também a ele se ligam Georges Vignaux, Borel, entre outros, cujos postulados 

consistem em demonstrar as operações supostas por toda construção 

argumentativa, realizada por um sujeito que age no seu discurso e que, 

simultaneamente, cria representações e sentido. 

 

3.2 A perspectiva dialógica 

 

Na seção anterior, por meio da apresentação de várias concepções de 

argumentação, percebe-se em sua constituição uma importante essência da retórica 

em sua moderna redefinição. Ainda que os estudos de Bakhtin não tratem de forma 

explícita sobre argumentação, segundo Goulart (2004, p.93), é possível conceber, a 

partir da concepção de linguagem bakhtiniana, que enunciar é argumentar, tendo 

como base a argumentatividade linguística inerente ao princípio dialógico, já que 

todo enunciado é produzido intencionalmente na direção do outro no movimento 

constante da cadeia de enunciados (GOULART, 2004, P. 96). 

Na visão de Bakhtin (2002), todos os enunciados, independentemente de sua 

dimensão, são dialógicos, pois neles existe a concepção dialógica da palavra, que é 

perpassada sempre pela palavra do outro. O enunciado se constitui pela interação 

entre o eu o outro, ou seja, sem interação não há discurso. Considerando que todos 
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os enunciados produzidos nas mais diferentes esferas são constituídos pela 

interação, ao entrar em contato com outros discursos, entramos em relação com 

diferentes vozes que constituíram os discursos. 

Na perspectiva bakhtiniana, os enunciados são unidades reais de 

comunicação irrepetíveis, uma vez que são acontecimentos únicos, com acentos, 

apreciações e entonações próprias. Para o autor, o enunciado não existe fora das 

relações dialógicas. Nele estão sempre presentes ecos e lembranças de outros 

enunciados, sendo dirigido a alguém, carregando emoções, juízos de valor, paixões.   

Florin (2006) argumenta que o dialogismo, segundo o conceito bakhtiniano, é 

o modo real da linguagem, é o princípio constitutivo do enunciado. Aponta que os 

enunciados são sempre o espaço de luta entre vozes sociais, lugar da contradição.  

Considerando, assim, que o dialogismo é princípio constitutivo da linguagem, 

os sujeitos, na constituição dos seus enunciados, marcam-se historicamente e 

socialmente. Dessa forma, a consciência se constrói na comunicação social, ou seja, 

circunscrita na sociedade histórica. A apreensão do mundo é sempre situada 

historicamente, porque o sujeito está sempre em relação com o outro, constituindo-

se discursivamente, ao internalizar as vozes sociais que permeiam a realidade que o 

circunda. 

O sujeito e seu mundo interior é constituído de diferentes vozes de 

concordância ou discordância, enquanto o mundo exterior nunca está acabado, mas 

em constante vir a ser. Isso significa, segundo Rocha (2010), baseada em Bakhtin, 

que os sujeitos realizam um constante movimento de atualização da palavra do outro 

em diferentes contextos, para que novas possibilidades semânticas possam surgir. 

Segundo Bakhtin (2002), há o cruzamento de diversas vozes na enunciação 

que “lutam” entre si. Esse conflito é marcado pela palavra autoritária e pela palavra 

internamente persuasiva. A palavra autoritária se impõe e exige “nosso 

reconhecimento incondicional” (BAKHTIN, 2002, p.144), pois é apenas transmitida. 

A palavra de autoridade “entra em nossa consciência verbal como uma massa 

compacta e indivisível, é preciso confirmá-la por inteiro ou recusá-la na íntegra” 

(BAKHTIN, 2002, p.144). 

A palavra internamente persuasiva, por sua vez, revela possibilidades que 

mobilizam transformações na consciência individual, à medida que, permeada por 
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diversas vozes, é possível tomar a palavra do outro em diferentes contextos, para 

construir diferentes sentidos. 

Nas práticas sociais de interação pela língua, há um processo ativo de troca e 

compartilhamento de sentidos entre interlocutores socialmente situados. Nesse 

processo, o caráter de responsividade é fundamental. Entre as várias inovações 

depreendidas dos estudos bakhtinianos, situa-se o destaque destinado ao papel 

desempenhado pelo outro em relação aos enunciados que lhe são dirigidos. A esse 

respeito, Bakhtin ensina, sobre o outro, que: 

[...] ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
[o ouvinte] ocupa simultaneamente em relação a ele [o falante] uma 
ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele (total ou 
parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa 
posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo 
de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a 
partir da primeira palavra do falante. (BAKHTIN, 2003, p. 271) 

Nessa perspectiva, tratar do caráter responsivo das práticas de linguagem 

implica pensar no papel fundamental que o outro exerce nos processos de interação 

verbal, ou seja, pelos pressupostos bakhtinianos, pela interação, o sujeito é levado a 

agir, a responder social e historicamente a uma necessidade, construindo, assim o 

seu discurso. 

Não há interação verbal que se concretize socialmente sem que ocorra a 

adesão desse outro, que concorde ou discorde. Assim, a palavra exerce sobre ele 

um trabalho ativo capaz de sustentar os sentidos construídos. Dessa forma, a 

responsividade é uma exigência das práticas de interação verbal 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992; BAKHTIN, 2003).   

O outro sempre oferece, sob várias formas, uma resposta à palavra da qual 

se apropria. Na afirmação de Bakhtin (2003, p. 295) “essas palavras dos outros 

trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo, que assimilamos, 

reelaboramos e reacentuamos”, constituindo a responsividade inerente ao processo 

de interação verbal, visto que todo enunciado nasce da interação entre o eu e o 

outro, e, por isso, constitui-se como resposta a algo que já foi dito.  

Na aula de Filosofia, o uso da linguagem por meio das argumentações, pode 

ser visto como forma de assimilação do discurso do outro. Nessa esfera, faz-se 

necessário observar como a argumentação se organiza por meio dos tipos de 
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argumentos, como os sentidos são negociados para a construção dos significados 

compartilhados – se pela palavra de autoridade ou palavra internamente persuasiva 

– para promoção da autonomia na assimilação do discurso do outro. 

 

3.3 Interação, conhecimento e argumentação 

 

Similarmente ao que Bakhtin postula em relação às várias vozes que habitam 

o discurso, Pontecorvo (2005) expõe que, com base na argumentação, que há 

discussão como um raciocínio exteriorizado coletivo, na medida em que o 

conhecimento é construído por meio de falas, que se articulam, como se fizessem 

parte de um pensamento coletivo ou de um sujeito que traz as várias vozes.  

O desenvolvimento desse discurso depende da maneira como o raciocínio se 

mantém de forma coerente, avançando e progredindo, com a introdução de novos 

elementos e novas perspectivas. A autora reafirma essa ideia, apoiada em dados de 

sua pesquisa (PONTECORVO, 1985, 1986), nos quais o raciocínio sobre 

determinado argumento se constrói muitas vezes, com a contribuição dos vários 

interlocutores, como se tratasse de um pensar em conjunto, que não corresponde 

propriamente à fala de alguém, mas recupera significados compartilhados, processo 

ao qual denominou de co-construção. 

Trata-se de uma manifestação na disponibilidade e permeabilidade de captar 

o pensamento do outro e na possibilidade de construir conjuntamente um 

pensamento-discurso. A co-construção, para essa autora, pode manifestar-se em 

uma variedade de formas de conversação, entre elas: 

� Como complementação de asserção – próprias de pessoas que têm 

familiaridade e o objeto do discurso é compartilhado. 

� Como interações elípticas – abordadas por Vygotsky como linguagem interna 

ou entre dois interlocutores que compartilham o objeto de seu pensamento. 

� Como retomada mais ou menos explícita – quando um tema é iniciado por 

outro interlocutor, visando acrescentar, variar, elaborar e integrar. 

A promoção e o avanço do discurso ocorrem por meio da oposição, 

provocando aprofundamento e desdobramentos. Nessas ocasiões, nota-se com 
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maior clareza uma dimensão e uma gênese argumentativa. Nos diálogos, nas 

discussões, percebe-se de forma mais evidente a conexão entre pensar e 

argumentar. Neles, a argumentação está presente quando o pensar recebe suporte 

de outro falante pensante, tendendo a assumir a forma do outro interiorizado, 

conforme discutido por Vygotsky (1932). 

Para que, no ambiente escolar, ocorra produção de conhecimento por meio 

da argumentação, a mediação oferecida de modo intencional pelo professor é o 

diferencial para a promoção de significados compartilhados criativamente na busca 

do verossímil, mesmo que essa busca seja provisória, mas seja negociada entre os 

participantes. 

No diálogo, manifestam-se processos de negociação do significado dos 

objetos e das situações, com também os processos de reflexão e de consciência, 

capazes de promoverem a passagem dos conceitos espontâneos para os científicos 

(Vygotsky, 1934/1990). O discurso, nesse caso, tem natureza interativa social, 

produto do agir e reagir recíproco dos participantes, marcado também pelo conteúdo 

semântico. 

É oportuno ressaltar que uma ação comunicativa entre pares pode ser violada 

por um deles. Embora existam dentro de determinado discurso, alguns tipos de 

réplicas esperadas também poderão ser construídas sob formas não esperadas.  

A previsibilidade e o desenvolvimento do discurso dependerão das mediações 

realizadas, das réplicas entre os participantes. Para Orsolini (2005), as 

características sequenciais da conversação e a sua estrutura, de acordo com 

algumas regularidades temporais, permitem que os falantes construam uma 

representação local da conversação.  

Em algumas situações, é possível antecipar parcialmente como o discurso irá 

se desenrolar, fato que evidencia a expectativa e a previsibilidade. De acordo com 

essa estudiosa, a previsibilidade de uma conversa ocorre somente quando o 

conteúdo semântico da comunicação é, pelo menos, processado de modo parcial 

pelos participantes. 

Existe uma estreita relação de dependência entre a construção do discurso e 

o contexto no qual ele ocorre. A colaboração para o desenvolvimento de um 

argumento no discurso depende da familiaridade com o próprio argumento e 
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também o facilita. Se o argumento não for familiar, ou o contexto verbal não facilitar 

a recuperação de informação, a construção do discurso tenderá a ser mais 

controlada pelo adulto. 

Às vezes, a colaboração no andamento do discurso por parte das crianças 

pode mostrar-se difícil. Nesses casos, Orsolini (2005) sugere que algumas 

contribuições do professor podem colaborar nesse impasse. A autora destaca que 

repetir e estender a informação iniciada por uma criança possibilita o 

desenvolvimento de um argumento, de um discurso comum, técnica denominada de 

espelhamento. Essa contribuição favorece o entendimento e aproxima o alcance das 

outras crianças. Da mesma forma, quando se solicita um esclarecimento de 

concordância ou discordância a uma determinada posição, é possível promover 

argumentos do tipo de explicação e justificativa.  

Com o intuito de facilitar a compreensão do desenvolvimento do discurso, 

Orsolini (2005) construiu categorias de análise das interações verbais, levando em 

consideração duas dimensões. A primeira refere-se à continuidade do discurso 

realizado por meio de réplicas simples – responder afirmativa ou negativamente – e 

de réplicas elaboradas – acrescentar informações pertinentes. A segunda, por sua 

vez, relaciona-se à distinção entre concordância e discordância que se manifestam 

sob a forma de oposição justificada – quando a informação de um falante 

precedente é negada com justificação; contraposição justificada – uma oposição 

anterior é recusada com justificação; e oposição simples – uma asserção de um 

falante é anterior é negada sem justificação. 

As operações discursivas como espelhar, pedir esclarecimentos, explicações 

e justificativas, solicitar exemplos, fazem parte de um interlocutor com características 

exigentes, promotoras de interações socialmente organizadas e que favorecem os 

meios de compreensão e de aprendizagem.  

 

3.4 O agir crítico-reflexivo 

 

Na psicologia do desenvolvimento, salienta-se que a argumentação possibilita 

o desenvolvimento da reflexão, ou seja, um processo intrinsecamente ligado a 

modelos argumentativos de comunicação. Há, no entanto, uma carência na 
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elaboração de teorias que estabeleçam essa relação. O propósito desta pesquisa é 

abordar como a argumentação pode criar bases para o desenvolvimento de um agir 

crítico-reflexivo e que as mediações realizadas pela professora, possam promover 

oportunidades para o desenvolvimento de significados compartilhados.  

Leitão (2007) investigou a relação entre argumentação e reflexão, pontuando 

que os mecanismos que constituem a argumentação – justificação de pontos de 

vista, consideração de objetos e reação a elementos contrários – são igualmente 

eficazes em deslocar o pensamento do indivíduo para um plano reflexivo. 

Esse deslocamento decorreria, segundo a pesquisadora, de quatro situações. 

A primeira implica a reflexão sobre determinado objeto/tema/assunto, bem como 

sobre as próprias concepções que se têm deles. A segunda insere movimentos 

argumentativos de defesa de pontos de vista e consideração de visões contrárias, 

que constituem simultaneamente a argumentação e instrumentalizam os 

participantes para passarem do nível das ideias e/ou afirmações, para o nível 

afirmações sobre afirmações. Já a terceira institui o próprio pensamento como objeto 

de reflexão, em outras palavras, realizar as ações discursivas que constituem a 

argumentação. Por fim, a quarta implica a propriedade da argumentação como 

mediadora dos níveis de linguagem do pensamento, isto é, a sua organização 

dialógico-dialética. 

Leitão (2007) ainda comenta sobre um processo, ao qual, denomina de 

autoargumentação. Nele, a argumentação é dirigida para as posições assumidas 

pelo próprio argumentador, ou seja, um metaprocesso que possibilita ao indivíduo 

refletir sobre suas bases, seus limites e suas próprias concepções sobre o mundo. 

Essa progressão do pensamento reflexivo pode ser impulsionada pela 

argumentação, assim como, deve ser exercitada na escola, que, assim, pode se 

tornar um espaço privilegiado para esses momentos.  

Muitos obstáculos, entretanto, podem surgir em oposição à aplicação das 

estratégias necessárias no alcance do objetivo acima proposto. Entre eles, aponta-

se a dicotomia entre teoria e prática, estabelecida, historicamente, pela visão do 

racionalismo idealista. Nessa concepção, Pimenta (2005), pelo viés marxista da 

dialética, explicita que a atividade pode ser práxis. Para isso, é necessário envolver 

o conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no 

objeto para que a realidade seja transformada, enquanto realidade social.  
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O conceito de práxis, na visão marxista, pode ser explicitado a partir da 

contribuição de Sanchez Vasquez (2007), concebendo-a como uma prática que se 

faz pela atividade humana de transformação da natureza e da sociedade, 

consolidando, assim, a práxis, em uma atitude humana diante do mundo, da 

sociedade e do próprio homem. 

Se a práxis é a ação do homem sobre a matéria para criação de uma nova 

realidade, esse autor define e caracteriza tipos de práxis de acordo com o grau de 

consciência do sujeito no processo prático e do grau de criação da matéria 

transformada no produto da atividade prática, delineamento e diferenciando, assim, 

a práxis criadora e a práxis reiterativa ou imitativa. 

A práxis criadora, segundo Sanchez Vasquez (2007), permite enfrentar novas 

soluções. Essa criação é, de certo modo, permanente, visto que a mesma solução 

não se aplica a todas as situações, quer seja pelo surgimento de novas 

necessidades ou por novas exigências que a vida impõe. Contudo, não se exclui a 

possibilidade da repetição, enquanto não houver necessidade de uma nova criação. 

Transformar a realidade social implica realizar uma atividade revolucionária, 

que pressupõe uma elevação da consciência e cuja materialização exige a estrita 

relação do interior com o exterior, do subjetivo com o objetivo. 

No âmbito oposto, na práxis reiterativa, o modo de fazer já é conhecido, 

porque já foi criado antes. O planejamento e a realização se identificam. O resultado 

ideal corresponde ao final. Fazer é repetir ou imitar o outro fazer, ou seja, um mero 

processo de cópia (SANCHEZ VASQUEZ, 2007, p. 275).   

O autor também discute que a atividade filosófica pode ou não ser práxis, 

dependendo de como e quando a Filosofia se vincula conscientemente à prática 

transformadora da realidade. Nessa perspectiva, também propõe que, entre teoria e 

atividade prática transformadora, se inicie um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação, 

como passos indispensáveis para o desenvolvimento de ações efetivas. 

Tanto a Filosofia sem a prática, quanto a prática sem a Filosofia são 

alternativas inadequadas. Essas duas formas de conceber a relação entre Filosofia e 

a realidade são falsas para Sanchez Vasquez (2007, p. 126):  
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[...] falta a relação entre Filosofia e o mundo; no primeiro, o mundo se 
modifica sem Filosofia; no segundo, a Filosofia permanece como 
está, pois a Dilosofia não se comunica a ele; falta esse laço entre 
Filosofia e realidade que é a práxis. 

Dessa forma, a Filosofia é vista não só como interpretação do mundo, mas 

também como elemento do processo de sua transformação, sendo que a superação 

da consciência comum para uma consciência da consciência (VYGOTSKY, 1932), 

que busca a transformação da realidade, é concebida como práxis criativa ou 

revolucionária (SANCHEZ VASQUEZ, 2007). 

Complementando esse pensamento, Freire (1996) elege uma categoria 

fundamental para a efetiva realização da práxis ou de uma nova práxis. Segundo o 

autor, a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria-

prática, sem a qual, a teoria pode tornar-se “blábláblá” e a prática “ativismo”. Nessa 

visão, compartilhando da ideia de Freire, Giroux (1977) afirma que a teoria não dita a 

prática, mas serve para manter a prática ao alcance do indivíduo, de forma a mediar 

e compreender de maneira crítica o tipo de práxis necessária em um ambiente 

específico, em um momento particular.   

Nesse paradigma, o desenvolvimento de uma consciência crítica seria a 

relação necessária entre teoria e prática, que impeliria dialeticamente essa relação 

rumo a uma nova práxis. Requer, portanto, enquanto ação transformadora que se 

renova tanto na teoria quanto na prática, necessariamente, o desenvolvimento dessa 

consciência crítica. 

Assim, considerando que a argumentação nas aulas de Filosofia pode produzir 

referenciais para um agir crítico-reflexivo no mundo, o processo de produção de 

significados compartilhados sobre os assuntos discutidos, em uma proposta 

colaborativa entre pesquisadora, professora e alunos, contribui para a compreensão 

de como os participantes trazem discursos constituídos por várias vozes. No 

transcorrer do processo, pode-se deflagrar a construção de uma cadeia criativa13 – 

promotora de expansão e/ou transformação de significados, que não fica presa a 

transmissão de conceitos, como ocorre em uma cadeia reprodutiva ou transmissiva.  

Nessa mesma visão, Oliveira (2010) aponta a criticidade oriunda não de um 

olhar singular e espontâneo, mas dependente do olhar do outro, da 

                                                             
13 O conceito e o movimento da Cadeia Criativa serão delineados no capítulo de metodologia  
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intercomunicação. O autor acrescenta que a relação colaborativa e crítica não exclui 

o conflito e o confronto de olhares, para que se chegue à construção de significados 

compartilhados entre os participantes.  

Nesse sentido, as perguntas nas aulas de Filosofia têm um papel central (não 

como pergunta e resposta), pois trazem a compreensão e, a partir delas, os envolvidos 

na interação vão trazendo suas falas, expandindo, modificando os conceitos discutidos, 

propiciando a negociação e compartilhamento de novos significados.  

A esse respeito, Silveira (2003) argumenta que a alteridade se insere nas 

perguntas, isto é, o outro na sua diferença. Logo, a compreensão que se abre no 

processo de perguntar só vem a acontecer a partir da disposição interna à pergunta. 

Além disso, as questões permitem envolver-se no diálogo, indicando certa 

autonomia inerente ao próprio processo dialógico. A seguir, como exemplificação 

apresenta-se um quadro demonstrativo de perguntas que colaboram para o 

aprofundamento de uma discussão filosófica.  

 

TIPO DE PERGUNTA EXEMPLO 

Perguntas que pedem 
esclarecimento, explicação, 

definição: 

- O que você quer dizer exatamente quando diz 
isso? 
- Você pode explicar de outra forma o que 
acabou de dizer? 

Perguntas que pedem 
opiniões diferentes, 

alternativas, contra-exemplos: 

- Há outras maneiras de ver este assunto? 
- Vocês não estão dizendo a mesma coisa de 
formas diferentes? 

Perguntas que contestam a 
opinião ou sua coerência: 

- Seu pensamento continuaria coerente em 
quaisquer circunstâncias? 
- Vocês estão dizendo a mesma coisa ou estão 
se contradizendo? 

Perguntas que pedem razões 
ou pressupostos de uma 

opinião: 

- O que você está pressupondo quando faz 
esta afirmação? 
- Que razões fazem você pensar assim? 

Perguntas referentes a 
consequências, inferências: 

- O que eu posso concluir do que você me 
disse? 

Perguntas que estabelecem 
relações: 

- Há relação entre o que vocês disseram? 
- Você é capaz de esclarecer as diferenças e 
semelhanças entre o que disseram? 

Perguntas sobre perguntas: - Está é uma pergunta relevante? 

Quadro 3: Tipos de perguntas filosóficas – (OLIVEIRA, 2004) 



63 

Essas proposições reforçam a necessidade e a importância de situar a escola 

como um espaço para discussões que possam suscitar uma ampliação, ou seja, o 

aprofundamento e desenvolvimento de bases para a argumentação, assim como, de 

conhecimentos promotores da capacidade de escolha entre as oportunidades que se 

apresentarem em situações do cotidiano. A busca de possíveis opiniões, pontos de 

vista, conceitos (aproximar-se do verossímil) será sempre recorrente por se tratar da 

própria estratégia metodológica das aulas de Filosofia. 

 

3.5 Produção do agir crítico-reflexivo 

 

Com base no conceito de práxis “como atividade prática material, adequada 

a fins que transforma o mundo material e humano”, defendido por Sanchez 

Vasquez (2007, p.234), elucida-se que a prática intencional seja uma maneira de 

aproximar a Filosofia dos alunos como forma possível de transformação real do 

mundo, já que, ao criar ambiente argumentativo em que todos possam participar 

com suas ideias de forma articulada, justificando-as e estabelecendo relações, há 

a possibilidade de encontrar acordos, ainda que provisórios, para a resolução de 

diferentes conflitos.  

Partindo do princípio de Sanchez Vasquez (2007), entende-se que a visão de 

toda atividade humana se desdobra como produção de fins que prefigura idealmente 

o resultado real que se quer obter, manifestando-se como produção de 

conhecimento, isto é, na forma de conceitos, hipóteses e teorias, mediante as quais 

o homem conhece a realidade. Nesta investigação, comprende-se que a produção 

do agir crítico-reflexivo se estabelece da mesma forma. 

Se o movimento da atividade aula de Filosofia estiver estritamente vinculado à 

interpretação e discussão dos temas, corrobora-se a concepção de Filosofia a 

serviço da interpretação ou contemplação da realidade, conforme criticado por Marx 

nas “Teses sobre Feuerbach” (1845/2004). Ao contrário disso, as performances, nas 

quais os sujeitos criam bases para possibilidades futuras na participação em 

atividades do mundo social, inserem atuações aliadas à imaginação, para que os 

sujeitos envolvidos possam experimentar aquilo que outros vivenciam em 

determinada cultura. Tal procedimento é, portanto, a representação da “vida que se 
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vive” (MARX e ENGELS, 1845/2004, p. 260), estabelecendo-se uma relação 

referendada entre o refletir e o agir.  

A partir dessa ação, é possível criar oportunidades para que os alunos 

assumam papéis ainda não experienciados na vida real, caracterizando, assim, a 

sala de aula como um espaço de viver o mundo ou a vida como ela é. Nas palavras 

de Liberali (2008), baseada em Marx, a vida vivida na escola é entendida como uma 

rede de atividades, que se ocupa da discussão do sujeito no mundo agindo e 

fazendo história, inserindo professores e alunos como sujeitos em constante relação 

na produção criativa de novos artefatos culturais.  

Segundo Vygotsky (1982), os processos criadores infantis se refletem, 

sobretudo, no faz-de-conta. Nesta pesquisa, as performances representam essa 

atuação imaginária, porque, por meio delas, as crianças (re) elaboram a experiência 

vivida em seu meio social, edificando novas realidades de acordo com os seus 

desejos, necessidades e motivações. A faculdade de combinar o antigo com o novo, 

assinalada por Vygostsky (1834/2009), é o que lança o sujeito para a atividade 

criadora tipicamente humana. Essa aquisição não é dada biologicamente, mas 

aprendida pelo indivíduo ao longo de sua inserção na cultura. 

A imaginação, destacada por Vygotsky (2003), é tomada como função mental 

superior14, ou seja, é consequência do uso da linguagem verbal. O aprendizado 

desse meio de comunicação, por meio das palavras, concebe necessariamente uma 

nova forma de pensamento psíquico: o pensamento verbal. Isso corresponde a dizer 

que sem o pensamento verbal não pode haver imaginação. 

Esse teórico explica que a imaginação ou fantasia nutre-se de materiais 

tomados da experiência vivida pela pessoa. A partir disso, Vygotsky (2003) postula a 

principal lei a qual se subordina a função imaginativa: quanto mais rica for a 

experiência humana, tanto maior será o material colocado à disposição da 

imaginação. Dessa lei, portanto, pode-se concluir a importância das ações 

pedagógicas em ampliar a experiência cultural da criança, para fornecer-lhe uma 

base suficientemente sólida, pela qual ela venha a desenvolver amplamente sua 

capacidade criadora. 

                                                             
14 Ou Funções Psicológicas Superiores – ações conscientes, recursos usados pelo homem, para o 
desenvolvimento de seu desempenho e das estruturas psicologias: percepção categórica, atenção 
voluntária, memória, pensamento.  
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Nessa mesma trajetória, este estudo busca evidenciar que quanto mais 

amplas e significantes forem as experiências vivenciadas pelas discussões antes e 

pós-performance, nas aulas de Filosofia, maiores serão as possibilidades de 

competências argumentativas e de referenciais para tomada de atitudes na “vida 

que se vive”; Esses referenciais e experiências não são determinantes das ações 

dos sujeitos, porém, permitem que ações tomadas na vida real sejam refletidas e 

planejadas.  

Trata-se de caracterizar a Filosofia, como demonstra Sanchez Vazquez 

(2007), por sua vinculação consciente como uma práxis revolucionária, como guia 

de transformação do mundo, ou seja, a Filosofia relacionada, conscientemente, à 

prática torna-se um instrumento teórico de transformação da realidade. 

Segundo Gentili (2001), as reflexões filosóficas envolvem valores que são 

expressos pelos sujeitos atuantes por meio de suas ações e práticas. Para ele, 

valores e atitudes que definem a cidadania são resultados de uma ação conjunta em 

movimento constante, na qual há espaço para consensos e dissensos. 

Esse autor defende a ideia de que a cidadania é constituída socialmente, 

sendo sempre uma construção comum, nunca um estado final. Nessa perspectiva, a 

formação da cidadania supõe a possibilidade de oportunizar voz e vez aos sujeitos 

sociais, para que questionem, pensem, critiquem, assumam valores, normas e 

direitos existentes. Considerando, portanto, que a cidadania implica uma ética 

cidadã, a questão fundamental é como definir ações pedagógicas dentro ou fora da 

escola para desenvolvê-la. Cabe lembrar que a ação educativa jamais é neutra, mas 

tem um caráter político, que pressupõe pensar em valores, normas e direitos que 

configuram a práxis cidadã e, por consequência, a práxis educativa.  

Neste estudo, entende-se a argumentação colaborativa como uma forma para 

criação de cidadania, em outras palavras, na aula de Filosofia, a argumentação não 

envolve disputa, mas cria possibilidades de: respeitar os pontos de vista dos outros; 

respeitar a vez dos outros e exigir o mesmo respeito pela sua própria vez; respeitar 

as regras da comunidade de investigação; perceber que as regras podem ser 

discutidas e modificadas, atendendo necessidades; perceber que todo ser humano é 

digno de respeito. A explicitação da aula, conforme caracterização acima 

mencionada será discutida na próxima seção. 
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3.6 A aula de Filosofia na perspectiva do agir crítico-reflexivo 

 

Conforme o exposto, este estudo não se propõe a fazer uma avaliação da 

aplicação do programa de Lipman, nem mesmo a comparar as várias adaptações 

que o programa original sofreu em várias escolas brasileiras. Também não busca 

identificar-se com um fazer filosófico específico ou restringir-se a algum tipo 

característico de ramificação dessa disciplina. 

O objetivo reside na compreensão crítica de como a argumentação e as 

performances podem criar bases para um agir crítico-reflexivo no mundo, nas aulas 

de Filosofia. Em outras palavras, como esses processos contribuem para a reflexão, 

agregam conceitos, ampliam escolhas informadas para um agir no mundo, frente a 

situações semelhantes que venham a ocorrer.  

O interesse está nos aspectos interacionais do diálogo, que identifiquem a 

reconfiguração dos significados compartilhados, para a ocorrência de mudanças 

perceptíveis nas argumentações, nas atitudes dos alunos e da professora ao longo 

desse processo. Uma vez estabelecido o objetivo, passa-se a caracterizar a 

metodologia da aula de Filosofia, por meio da concepção apresentada nesta 

pesquisa. A produção da aula pressupõe a definição de critérios para a seleção dos 

conteúdos, as formas de organização da sala de aula, a escolha dos recursos 

didáticos. 

A seleção dos conteúdos para essa aula é realizada com base nas questões 

conflituosas emergentes do grupo-série e nos temas filosóficos, pois além de 

criarem questões controversas passíveis de boas discussões, possibilitam o 

entrelace dos sentidos individuais, a produção dos significados compartilhados, a 

possível referência para ações em situações semelhantes, que mobilizem a opção 

de um agir baseado em uma escolha informada. 

A atividade “aula de Filosofia” pode ser entendida como atividade social, se 

concebida como espaço fundamental de externalização dos sentidos individuais 

para produção dos significados compartilhados, produtores de referenciais capazes 

de mobilizar ações utilizadas na vida que se vive. 

Tomada por esse entendimento, a aula de Filosofia, vista como atividade 

social, busca vislumbrar capacidades de experiências potencializadoras para 
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transformar as capacidades das crianças e contribuir na ampliação do “fazer 

escolhas”, entendido, neste estudo, como “agir crítico-reflexivo”, apropriando-se, 

assim, do conhecimento, em uma concepção de aprendizagem significativa e 

compartilhada. 

Nessa esfera, a atividade social está conectada aos processos de 

pensamento, na formação da consciência, externalizada por meio da linguagem 

argumentativa, conforme discutido por Vygotsky (2003). Por meio da linguagem, os 

alunos organizam, transmitem e apropriam-se das experiências individuais e 

coletivas.  

Igualmente como aponta Marx (1983), não é a consciência do homem que 

determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência. 

Salienta-se assim, a importância da linguagem argumentativa realizada pelos tipos 

de perguntas e respostas e pelas discussões dos temas abordados antes e pós-

performances. As perguntas assumem papel central, pois trazem a compreensão e, 

a partir delas, os outros trazem seus sentidos e os significados que vão sendo 

negociados. No constante movimento de ouvir o outro, retomando pontos de vista, 

concordando ou refutando-os, ocorre a expansão do objeto a partir da expansão da 

fala do outro/outros. 

Na maioria das aulas que compõe o corpus desta investigação, a CI foi usada 

como estratégia, no que se refere à disposição dos alunos em sala de aula, tal 

procedimento não se estabeleceu como uma regra fixa, já que, algumas vezes, os 

alunos estivavam dispostos em fileiras. Contudo, a CI, para esse grupo, além de 

instrumento também foi produto, uma vez que os participantes constituíram-se 

enquanto comunidade e, ao mesmo tempo, cada um deles se constituiu.  

Nas aulas analisadas, a CI permaneceu com algumas características 

semelhantes ao programa lipminiano, por exemplo: a escuta atenta; a espera pela 

vez de falar; a tranquilidade para exposição de opiniões complementando ou 

refutando as ideias dos outros; a solicitação de razões pelas opiniões manifestadas; 

a formulação de questões ou hipóteses; a reelaboração de conceitos pela 

consideração dos argumentos dos outros, entre outras. 
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Figura 2: Ilustração da comunidade de investigação composta por professora e alunos do 3ºG15 

 

Nessa CI, a preocupação não se ateve somente na disposição dos alunos, 

nas regras para discussão dos temas, mas na pressuposição em considerar a 

linguagem como central na relação consciência e atividade, entendida ainda como 

forma de expressão de ideias, de sentimentos, de emoções e saberes culturalmente 

(re) construídos criativamente.  

Neste capítulo, foram apresentadas as interconexões estabelecidas entre 

argumentação, atividade social, práxis e performance, como bases para a 

constituição da aula de Filosofia que busca a produção do agir crítico-reflexivo. A 

aula de Filosofia foi, portanto, concebida como espaço para produção de 

conhecimento, no entrelace dos sentidos individuais e no referencial viabilizado 

pelas discussões argumentativas, antes, durante e pós-performance. O próximo 

capítulo tratará da escolha teórico-metodológica e dos critérios para produção e 

seleção do corpus.	

                                                             
15 Imagem selecionada da filmagem da aula do dia 10 de maio de 2010. Foram obtidas autorizações 
prévias da professora e dos pais dos alunos participantes da pesquisa, para apresentações de 
imagens e transcrições das aulas gravadas em áudio e vídeo. 
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CAPÍTULO	4	

Fundamentos	teórico-metodológicos 

 

 

 

Este capítulo expõe a escolha pela pesquisa crítica de colaboração que vem 

ao encontro do arcabouço teórico apresentado. Explicam-se as características do 

contexto no qual este estudo se insere, apresentando os participantes da pesquisa e 

os procedimentos para a produção e organização dos dados. Para melhor 

compreensão do leitor, apresenta a síntese descritiva das vinte aulas coletadas e o 

quadro de categorias para interpretação e análise dos dados selecionados. Em 

seguida, expõe os aspectos éticos e de credibilidade que permearam o 

desenvolvimento desta investigação.  

 

4.1 Pesquisa Crítica Colaborativa 

 

Este estudo se constitui como uma pesquisa crítica colaborativa – PCCol 

(MAGALHÃES, 1994, 2000, 2004), pois se propõe a conhecer e a observar para 

transformar. A PCCol está fundamentada no quadro teórico-metodológico baseado 

nas categorias de colaboração e contradição, discutidas por Marx e retomadas por 

Vygotsky, como constituintes do humano, embasada pela criação de espaços de 

negociação entre os participantes (MAGALHÃES, 2009). 

Inserida no grupo de pesquisas do LACE, a PCCol é uma escolha 

metodológica que visa uma práxis revolucionária (MARX e ENGELS, 1845-46, p. 

22), cujo método é, simultaneamente, pré-requisito e produto ou instrumento e 

resultado. Significa que o objeto deste estudo é produzido de forma colaborativo-

crítica, sendo relacionado às necessidades do contexto específico do grupo/ano 

(3ºG), sendo que as ações estão voltadas para a compreensão crítica de sentidos e 

significados. 
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A escolha metodológica insere-se em um paradigma crítico que tem como 

objetivo intervir e criar contextos para o desenvolvimento de novas totalidades, de 

forma que possa propiciar a aprendizagem de todos os participantes, por meio de 

uma participação colaborativo-crítica (MAGALHÃES, 2011 e OLIVEIRA, 2011).  

Em um espaço colaborativo, todos podem ser participantes valorizados e 

ouvidos, contudo, precisam se responsabilizar no estabelecimento de um processo 

de autocompreensão das razões sócio-históricas de seus conceitos e ações, como 

também nas contradições estabelecidas e seus significados. 

Nesse quadro, a capacitação dos envolvidos, refere-se à criação colaborativa 

de “empoderamento” nas interações entre pesquisadores, professores e alunos, que 

favoreçam a criação colaborativa de poder (CUMMINS, 2001). Assim, o poder é 

criado no relacionamento e compartilhado entre os participantes, ressaltado pelo 

papel central da organização linguística que pode empoderar a todos. Nas palavras 

de Magalhães (2009), trata-se de um contexto de empoderamento, no qual 

discursos, ações e identidades podem ser pensadas, compreendidas e 

reorganizadas. 

Entende-se que os envolvidos se tornam responsáveis e responsivos em criar 

espaços, nos quais todos possam se colocar, clarificar dúvidas, propor discussões, 

avaliar escolhas, questionarem-se mutuamente. Em outras palavras, uma relação de 

colaboração entre os indivíduos possibilita desenvolvimento para todos, pela troca 

de experiências promotoras de uma melhor compreensão sobre suas próprias 

experiências. 

O conceito de colaboração é, portanto, uma relação entre os indivíduos que 

gera desenvolvimento para ambos. Trata-se de uma troca de experiências que 

promovem uma melhor compreensão dos outros sobre suas próprias experiências. 

Implica aprender com base na articulação dos discursos, ouvindo e olhando para as 

próprias ações como se fosse o outro. É um processo que envolve aprender e 

conhecer, com foco na compreensão intelectual (cognitiva), o entendimento da 

aprendizagem nas experiências com os outros. Pela colaboração se escapa do 

simples, do egocêntrico e do subjetivo. 

A colaboração, segundo John-Steiner (2000), é um ato de partilha da criação 

que ocorre em um contexto sócio-histórico e surge de um desejo de transformar e 
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integrar o conhecimento de várias disciplinas. Ocorre em um ambiente em que as 

pessoas têm voz, são ouvidas, questionam, compartilham questões e valores. Nessa 

esfera, o foco está no “nós”. Isso pressupõe assumir riscos emocionais e intelectuais 

para construir multiplicidade e interdependência produtiva, bem como, desenvolver 

uma visão compartilhada, atingir cognitivamente resultados negociados. Em função 

disso, exige uma postura dos participantes, que envolve comunicação interpessoal, 

respeito, empatia e sinceridade.  

A forma como os participantes envolvem-se na investigação organiza os 

momentos de reflexão, transformando-os em reflexão crítica. Esse processo 

depende tanto das questões que estão sendo investigadas, ou seja, sócio-

historicamente situadas, quanto das dinâmicas utilizadas durante as aulas. 

Na mesma perspectiva, essa realização do “nós” na linguagem, segundo 

Liberali e Magalhães (2004, 2007), pode ser articulada às discussões sobre o papel 

da argumentação nas atividades dos sujeitos. A argumentação existe, conforme 

aponta Liberali (2005), como objeto e instrumento e se liga a situações nas quais o 

contexto existe para a colaboração entre parceiros e não disputa, convencimento ou 

competição. Nessa concepção, a linguagem se tornaria tanto objeto a ser construído 

para criar espaços de participação entre os envolvidos nas discussões, como 

instrumento para desenvolver ideias e construir propostas para reconstrução de 

suas ações. Em outras palavras, tendo como base a teoria vygotskiniana, a 

linguagem é considerada instrumento e objeto e o estudo das características 

linguísticas do processo reflexivo é fundamental.  

Dessa forma, busca-se responder às seguintes questões: as aulas de Filosofia, 

mediadas pela argumentação, podem criar bases para o desenvolvimento de um agir 

crítico-reflexivo no mundo? De que modo? As perguntas são importantes nesse 

processo? Que tipos de perguntas podem promover a produção de significados 

compartilhados? As performances contribuem para esse processo? Como?  

Para respondê-las, estabeleceu-se como objetivo específico: compreender 

criticamente os momentos de argumentação utilizados durante as aulas, para 

mobilizar o processo de desenvolvimento de produção de um agir crítico-reflexivo.  

Busca-se evidenciar quais características crítico-reflexivas um sujeito traz em 

suas enunciações, deixando traços argumentativos marcados, para sustentar sua 
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posição ou se opor aos demais, o que permite criar bases para a constituição de 

uma práxis criativo-revolucionária (SANCHEZ VASQUEZ, 2007). Pretende-se ainda 

elucidar como o processo para produção de um agir crítico-reflexivo pode ser 

percebido pelos argumentos de pertinência, desenvolvimento, expansão, oposição, 

tendo como base a imbricação da interiorização e exteriorização promovidas pelas 

discussões suscitadas pelas perguntas sobre os temas/assuntos, como também 

pela análise das performances.  

O movimento colaborativo, nesta pesquisa, caracterizou-se nas ações 

realizadas, incluindo as discussões pré e pós-performance, possibilitando o 

desempenho de papéis que se aproximaram da “vida que se vive”, trazendo as 

vozes internalizadas durante o processo discursivo realizado nas interações 

ocorridas nas aulas. Para isso, houve a constituição de um ambiente de negociação, 

possibilitado pela argumentação, já que pesquisadora e professa planejaram as 

ações com intencionalidade, visando criar espaços para contradição e 

ambiguidades, tanto na relação entre pesquisadora e professora, quanto entre 

professora e alunos. 

O objeto “agir crítico-reflexivo”, dessa maneira, pode ser expandido, criando 

possibilidades de uma rede de atividades no contexto escolar e, possivelmente, nos 

contextos familiares dos alunos. 

É fundamental destacar que na concepção desta pesquisa houve o movimento 

que deflagra uma Cadeia Criativa16 (LIBERALI, 2006, 2009). Para Liberali (2010), a 

Cadeia Criativa (CC) é um “modo de organização que constitui redes de atividades 

como atividades interligadas intencionalmente” e se expande para “elos de uma 

cadeia para a formação de formadores, educadores, alunos e comunidade”.  

Tomada por essa perspectiva, a CC, neste estudo, configura-se em um 

movimento abrangente, com as características citadas, guardadas particularidades 

específicas e objetivo desta pesquisa. Os elos se constituíram nas atividades 

planejadas intencionalmente pela pesquisadora e professora-participante, ligadas a 

atividades anteriores com a professora-orientadora desse estudo.  

                                                             
16 Implica parceiros em uma atividade, produzindo significados compartilhados que se tornam parte 
dos sentidos que alguns dos envolvidos compartilharão com outros sujeitos, cujos sentidos foram 
produzidos em contextos diferentes daquela atividade primeira. Dessa forma, novos significados são 
criativamente produzidos, mantendo traços dos significados compartilhados na primeira atividade. 
(LIBERALI, 2010) 
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Nesse movimento de rede de atividades, houve o entrelace dos sentidos dos 

alunos, da professora-participante, da pesquisadora e da professora-orientadora, 

determinantes para a ocorrência de uma cadeia que reconstituiu o significado de 

ensinar Filosofia, não se tratando simplesmente, da observação de interações, ou de 

uma microanálise generalizante para todas as aulas. Planejamentos e ações foram 

formulados com intencionalidade, revisitados, (re)construídos para que a atividade 

da aula acontecesse como ocorreu. A visualização desses movimentos pode ser 

verificada nas figuras seguintes, assim como, o organograma da pesquisa. 

 
 

 
 

Figura 3: Contextos da Cadeia Criativa 

 

 

Figura 4: Sujeitos da Cadeia Criativa 
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74 

 

Figura 5: Organograma da pesquisa 

 

4.2 Contexto da pesquisa 

 

Caracterizar a instituição na qual esta pesquisa foi realizada torna-se relevante, 

pois foi o desenvolvimento da proposta filosófico-pedagógica desse colégio que 

possibilitou a inserção da aula de Filosofia para crianças, o que foi o ponto de 

referência inicial para o início deste estudo. Além disso, outras ações adotadas 

possibilitaram a formação da pesquisadora, já que oportunizaram esta investigação. 

 

4.2.1 O Colégio Albert Sabin  

 

O Colégio Albert Sabin é uma instituição particular fundada em 1994, situada 

na zona oeste da cidade de São Paulo, com aproximadamente 2600 alunos, desde a 

educação infantil até o ensino médio. Inicialmente projetado para aproximadamente 

600 estudantes, iniciou o seu primeiro ano letivo com mais de 1000, devido ao 



75 

grande interesse e procura dos moradores da região, superando, assim, as 

expectativas de todos.  

Em função disso, durante o ano de 1994, foi construído o segundo prédio que 

abrigaria o ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano). A construção do terceiro prédio 

aconteceu durante o ano de 1997, estando concluído para o uso no ano letivo de 

1998, para abrigar o ensino médio e mais duas quadras esportivas. Em 2003, 

tomou-se a decisão de construir o quarto prédio para abrigar e proporcionar maior 

comodidade aos usuários do refeitório, da biblioteca, agregando também o 

anfiteatro, a piscina aquecida, o setor de serviços, a papelaria e a loja de uniformes.   

É uma escola, na qual o relacionamento com as famílias está pautado no 

respeito, na clareza de ideias, de intenções e na transparência das atitudes. Entre 

seus objetivos, o principal é proporcionar aos alunos e suas famílias um local em que 

se concentrem qualidade de ensino, competência, compromisso, prazer e respeito. 

 

    

Figura 6: Vistas panorâmica e frontal do Colégio Albert Sabin 

 

4.2.2 Proposta Pedagógica  

 

O Colégio Albert Sabin tem uma proposta pedagógica inspirada na concepção 

sociointeracionista, cuja abordagem é propiciar acesso ao conhecimento 

socialmente produzido e acumulado pelos homens ao longo da História, por meio de 

uma grade curricular sistematizada, que visa garantir o pensamento global, o debate 

de ideias, a convivência e o respeito como elementos fundamentais no processo de 

ensino-aprendizagem.  
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Para o colégio, uma pessoa bem formada deve ser capaz de perceber, sentir, 

transformar, adaptar, captar, reformular os conhecimentos intelectuais e as 

experiências vividas. Isso, porque, para o colégio Albert Sabin o objetivo é formar 

agentes gerenciadores de informações e não meros acumuladores, tendo como 

pressuposto que aprender é construir significados e ensinar é dar oportunidade para 

essa construção. 

Ao longo do processo pedagógico, o Colégio Albert Sabin empenha-se para 

que o aluno tenha um crescimento integral que possibilite uma autonomia intelectual, 

assim como um bom nível de informações, acompanhado de uma capacidade de 

reflexão, preparando-o para uma escolha profissional consciente. A preocupação 

não tange só a esfera acadêmica, mas perpassa por um posicionamento frente ao 

mundo globalizado, no qual o ser humano deve ser capaz de posicionar-se, rever-

se, respeitar diferenças, conviver com elas, capacitando-o para contribuir e 

participar, de forma crítica e criativa, no meio em que vive.  

Na escola, tão importante quanto ler o mundo e a interagir com ele, deve 

estar presente um intenso e constante exercício de interação entre as pessoas, para 

desenvolvimento da verbalização das próprias ideias, os exercícios de 

argumentação, o confronto pacífico de diferentes visões, o trabalho cooperativo e o 

convívio solidário. 

Considerando que o colégio tem sua filosofia educacional apoiada em quatro 

pilares: excelência acadêmica, proficiência no idioma inglês, qualidade de vida (por 

meio do incentivo à prática de esportes, arte e cultura) e encantamento, as aulas de 

Filosofia se inserem no currículo de forma globalizante, pois visam permear as 

interações sociais, tendo como pressuposto que o processo de ensino-

aprendizagem implica a construção de significados e a promoção de oportunidades 

para essa construção. 

 

4.2.3 A proposta teórico-metodológica e o ensino de Filosofia nas séries iniciais 

 

Em 1997, três anos após a inauguração do colégio, a equipe de Gestão e 

Coordenação optou em retirar uma das sete aulas semanais de Matemática e 
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agregar à grade curricular do 2º ao 5º ano17 do ensino fundamental, uma aula 

semanal de Filosofia, disciplina a qual não é atribuída nota, dado o seu objetivo 

nessas séries. 

Para inserção da disciplina no currículo escolar, foram ministrados cursos de 

capacitação pelo Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças (CBFC), para todas as 

professoras regentes das séries acima mencionadas, grupo do qual a pesquisadora 

fazia parte como professora do 5º ano. Em 1997, o curso versava sobre “Educação 

para o Pensar” e, em 2000, o estudo envolveu o “Diálogo Filosófico”. 

Desde o início foi oferecida a assessoria do CBFC, por meio da monitoria da 

professora Tanny Plantier Marques de Almeida, que, frequentemente, acompanhava 

algumas aulas, orientava planejamentos, atividades e sessões reflexivas. Essa 

assessoria habilitava o grupo de professores regentes à aplicação de Filosofia para 

crianças, possibilitando o acesso às novelas e aos manuais do programa.  

A assessoria externa com o CBFC foi mantida até o ano de 2002, quando se 

passou a organizar, discutir e planejar as aulas, com livros de literatura infantis, 

entre o grupo de professoras. Essa decisão ocorreu pela percepção de que as 

novelas americanas traduzidas para o português afastavam-se das características 

sócio-culturais do contexto. Certas indagações despertadas pelas personagens das 

novelas americanas eram tomadas como banais ou muito distantes das verdadeiras 

inquietações dos alunos. 

Posteriormente, ficou perceptível que a opção tomada foi correta, pois o 

envolvimento e a proximidade de conflitos, de atitudes e dos comportamentos das 

personagens narrados nas histórias, selecionadas com objetivos intencionais pelas 

professoras, aumentaram o interesse e o envolvimento com os temas discutidos 

pelas crianças. 

É oportuno ressaltar que, embora a coordenação do colégio e o grupo de 

professores optassem pela interrupção da assessoria com o CBFC, o mesmo não 

ocorreu com a continuidade das aulas de Filosofia que permanecem na grade 

curricular, com a releitura e as adaptações produzidas pelo grupo de professores e 

coordenação. 

                                                             
17 Os anos mencionados referem-se ao ensino fundamental de nove anos, correspondendo às 
antigas 1ª a 4ª séries.  
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As novelas filosóficas e os manuais com roteiros de questionamentos e 

atividades não são mais utilizados, o grupo de professoras e a assessora escolhem 

livros literários ou vídeos que sejam pertinentes aos possíveis temas/assuntos 

desejados. Para isso, consideram as necessidades do grupo-série, seja por meio de 

possíveis conflitos, como também por situações trazidas pelas crianças ou 

perceptíveis pela equipe de professores e coordenação.   

Toda metodologia e sua aplicação passam invariavelmente por adaptações 

e/ou transformações. Se o que antes era uma opção filosófico-metodológica, passou 

a ser, desde o momento do ingresso da pesquisadora no GP LACE, uma escolha 

fundamentada no aporte teórico que sustenta esta pesquisa. A troca do material 

didático anterior por livros paradidáticos e planejamentos elaborados pelas 

professoras fez do grupo docente e discente, agentes e co-produtores das ações 

ocorridas nas aulas.  

Esta pesquisa parte da concepção de linguagem como fonte constituinte e 

central de toda transformação subjetiva e objetiva. Acredita no espaço da aula 

analisada como possibilidade de promover voz e vez a todos os participantes, por 

meio da argumentação nas situações de discussões sobre os temas filosóficos e, 

também, pós performance, como possibilidade de formação do agir crítico-reflexivo. 

Salienta-se, portanto, a argumentação colaborativa (MAGALHÃES, 2007 e 

LIBERALI, 2007), pois se entende que mesmo havendo discordâncias e 

divergências de ponto de vista, a relação estabelecida entre seus integrantes 

pressupõem situações nas quais o contexto existe para a colaboração entre 

parceiros e não disputa, convencimento ou competição.  

Certos cuidados, contudo, devem ser relembrados por não serem inerentes a 

essa proposta: a mera repetição da reprodução de conceitos cristalizados, a 

reprodução de conceitos científicos ou cotidianos, nem mesmo o falso moralismo ou 

a imposição de valores. 

Reconhecendo que não existe educação neutra, cabe a cada professor, 

independente de sua disciplina, fazer com que os alunos discutam os valores de 

maneira consciente e crítica. Essa discussão desenvolve-se por meio do diálogo, 

cujas propostas sejam distinguir alternativas, imaginar outras possíveis soluções, 

argumentar para defender uma proposta ou contrapô-la, avaliar causas e 

consequências das possíveis ações, lembrando que tais exercícios sempre têm 
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como pano de fundo, a realidade, inserida no contexto social dos alunos, mesmo 

que as situações sejam hipotéticas. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

Esta pesquisa contou com a participação de trinta e três crianças, alunos 

integrantes do 3º ano G, do ensino fundamental, com idades variáveis entre 7 e 8 

anos, incluindo Adriana Alonso Sylvestre, professora regente da turma e a 

pesquisadora responsável e autora desta dissertação. 

A pesquisadora, por exercer a função de assessora de Filosofia para o ensino 

fundamental I no colégio, iniciou a coleta dos dados, observando e investigando uma 

turma de cada ano, do 2º ao 5º. Havia dupla intencionalidade nesta atitude: a 

primeira, a realização da assistência de aulas, proposta da equipe diretiva e da 

coordenação. A segunda, a seleção de dados para análise da pesquisa em questão.  

Decorridas as primeiras análises, a disponibilidade da professora Adriana, bem 

como as características fortes de ligação cognitiva e afetiva com e entre seu grupo de 

alunos despertaram maior interesse para os propósitos deste estudo. Assim, a 

característica afetiva motivou a seleção dessa turma, existindo a concepção da 

pesquisadora de que o caráter de vínculo emocional favorece qualquer tipo de 

relacionamento e influencia as interações interpessoais substancialmente. 

Para a divulgação dos dados coletados em áudio e vídeo, foram obtidas 

autorizações dos responsáveis pelos alunos, assim como, da instituição na qual a 

pesquisa foi realizada. Solicitou-se à professora Adriana que escrevesse seu perfil e 

de seu grupo de alunos, o 3º ano G, assim como fez a pesquisadora. Abaixo, 

seguem seus relatos.  

 

4.3.1 Sobre a professora participante 

 

“Meu nome é Adriana Alonso Gonçalves Sylvestre. Tenho 40 anos e sou 

professora desde os 17 anos. Fiz magistério no Colégio Campos Salles e graduei-

me em psicologia pela Unip – Universidade Paulista. 
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Em 2002, fiz uma especialização também pela Unip, em Psicopedagogia e, 

em 2010, terminei a especialização em Educação Matemática, pelo Mathema em 

parceria com a Unifran – Universidade de Franca. 

Fiz também cursos de Filosofia para crianças – Educação para o Pensar, pelo 

Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças e estou em busca de um mestrado na 

área da Educação Matemática. 

Tive a oportunidade de clinicar como psicóloga por cerca de quatro anos e 

seis meses como psicopedagoga. Essa experiência serviu para reafirmar em mim o 

desejo de continuar na sala de aula, em uma relação de troca de 

experiências/aprendizagens com os meus alunos. 

Trabalhei como professora de pré (hoje, 1º ano), 3º, 4º e 5º anos e sinto que 

tenho um prazer maior em dar aulas para crianças de 7 a 10 anos (3º ao 5º ano). 

Hoje, leciono no Colégio Albert Sabin e sou polivalente. Nesse colégio, já dei 

aulas de Matemática para o 5º ano, mas atualmente sou professora do 3º ano nos 

períodos da manhã e da tarde. As disciplinas que ministro: Português, Matemática, 

História, Geografia, Ciências e Filosofia, sendo que sou responsável pelo 

planejamento de Matemática. 

Amo o que faço, pois acredito no potencial que toda criança traz dentro de si. 

As crianças me surpreendem com suas descobertas, me encantam com seu jeito de 

elaborar seus conhecimentos, verbalizando o que pensam, construindo e 

reconstruindo seus saberes.” 

 

4.3.2 Sobre o 3º ano G 

 

“O 3º ano G é uma classe composta por 33 alunos, reorganizada a partir de um 

sociograma. Vieram de três agrupamentos do 2º ano e, rapidamente, se constituíram 

em um grupo muito bom, como se houvesse estudado juntos há mais tempo. 

É uma sala falante, mas demonstra assimilar os conteúdos propostos com 

facilidade. Os alunos questionam bastante e cobram a verdade e os combinados 

(justiça) constantemente. São respeitosos e conseguem escutar a professora 

quando é necessário, no entanto, é necessário retomar alguns combinados com 
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frequência, o que é feito não somente pela professora, mas principalmente pelos 

próprios alunos. Eles próprios repetem algumas frases que parecem reger o 

comportamento/postura deles: “Uma pessoa feliz é aquela que faz a coisa certa na 

hora certa”; “Faça aos outros, o que você gostaria que fizessem a você”. 

Alguns alunos destacam-se por conseguirem expor seus pensamentos e 

emoções mais vezes, como é o caso da Beatriz Afonso, Filippo, Gabriela Bayler, 

Letícia, Matheus, Pedro Aricó e Rubens.  

Letícia, Filippo e Beatriz Afonso buscam sempre fazer uma relação entre o 

que está acontecendo no momento da aula com o que já foi discutido e acordado ou 

aprendido. A Natália, o Matheus, o Mário e o Thiago Akira são alunos do integral e 

permanecem o dia todo no colégio. 

Assim é o 3 ºano G, uma sala encantadora e desafiadora, pois sempre vão 

além do esperado nas discussões e descobertas diárias, mobilizando em mim 

reflexões constantes.” 

 

 
Figura 7: Participantes da pesquisa – alunos do 3º ano G 
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4.3.3 Sobre a pesquisadora 

 

Com formação em magistério, iniciei minha trajetória profissional como 

professora do ensino fundamental I, enquanto realizava o curso de graduação em 

Pedagogia. Fui aprovada em concurso público estadual, trabalhando como 

professora da rede pública, com alunos do 2º ao 5º ano até o ano de 1993. 

Decorridos quinze anos de atuação em algumas escolas da rede pública, 

houve um interesse em conhecer e atuar em outras realidades, fato que me 

mobilizou a pedir afastamento por dois anos e buscar um colégio particular, local 

onde esperava encontrar novos desafios e a possibilidade de identificação com o 

projeto pedagógico dessa instituição. 

Assim, começa minha história profissional com o Colégio Albert Sabin, na 

qual minha história de vida se confunde, pois ao longo desses quase 18 anos, venho 

me constituindo como pessoa e profissional. 

Em 1996, quando o grupo de professores regentes do ensino fundamental I do 

colégio recebeu os cursos de capacitação pelo CBFC, houve logo de início o 

encantamento com a possibilidade de trabalhar Filosofia com as crianças. A proposta 

do programa de Lipman se delineava para mim como um novo projeto, cuja 

materialização por meio dessas aulas criaria momentos para discutir as inquietações, 

os conflitos, as descobertas tão pungentes e perceptíveis nas crianças. 

A receptividade dos alunos às aulas foi imediata e bastante favorável. 

Ficavam sempre envolvidos com as discussões e se, eventualmente, houvesse 

cancelamento ou substituição dessa aula por outra matéria, havia reclamações 

gerais. Eu ainda não tinha o entendimento da importância desse precioso momento 

de partilha dos sentidos individuais para produção dos significados compartilhados e 

consequente (re)construção de conhecimento, nem tão pouco de como nos 

(re)constituímos continuamente por meio da interação com os outros e com os 

signos culturais e sociais. Ainda me faltava o embasamento teórico e os momentos 

de discussão das concepções norteadoras com o GP LACE.  

Trabalhei como professora regente do 5º ano até o ano de 2001, quando foi 

opção pedagógico-didática dividir as disciplinas entre as professoras dessa série, 

passando a ministrar disciplinas específicas, visando uma adaptação ao que 
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aconteceria no 6º ano do ensino fundamental II. A partir de 2002, assumi somente as 

aulas de Matemática e Filosofia, no 5º ano do período matutino.  

Assim, a aula de Filosofia continuava parte integrante das minhas práticas 

docentes e ao longo de todo esse tempo como professora, principalmente, nos 

últimos anos, muitas práticas ou maneiras de organizar o planejamento das aulas, 

bem os manuais do professor e as novelas filosóficas escritas por Lipman e seus 

colaboradores me incomodavam sobremaneira.  

A partir desse sentimento, igualmente deflagrado pela maioria dos 

professores, em várias reuniões pedagógicas, começamos a discutir sobre outras 

formas de trabalharmos assuntos/temas que considerávamos tão importantes para 

as crianças, mas que poderiam ser abordados por outro viés. 

Imbuídos de várias ideias e com o apoio da coordenação, abandonamos a 

assessoria com o CBFC, fato que possibilitou que gerenciássemos, em primeira 

instância, qual o material pedagógico cumpriria o papel de apoio às aulas. Essa 

perspectiva nos impulsionou a optar pelas obras literárias que contemplassem 

temáticas possíveis para as “discussões filosóficas”. Isso nos tornou agentes e co-

produtores dos planejamentos que, mesmo não acreditando na existência de um 

script pré-determinado ou de um roteiro de perguntas a serem elaboradas, nos 

dariam algumas alternativas de encaminhamento das discussões. Sabíamos, 

contudo, que o direcionamento real dos debates dependeria da abordagem e do 

aprofundamento dos interesses e argumentos de cada turma.  

Ministrei aulas de Matemática e Filosofia até 2006, quando fui convidada a 

participar da equipe de coordenação do ensino fundamental I. Além do trabalho como 

orientadora educacional, passei a ser responsável pela assessoria das aulas de 

Filosofia dessas séries. Nesse viés, discuto e analiso com as professoras 

responsáveis pela elaboração das aulas, a pertinência dos temas e as estratégias 

para sua aplicação. A seleção dos temas a serem discutidos é feita por mim e pelas 

professoras, utilizando livros de literatura infantil, músicas e filmes, de acordo com as 

situações de conflito que consideramos interessantes e pertinentes às turmas e que, 

de fato, possam promover discussões que fujam do senso comum e do diálogo vazio. 

Nessa análise, nossa preocupação é cuidar para que os temas sejam 

abordados preservando o que se chama de comunidade de investigação, tida aqui 
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como espaço em que são propiciados o ouvir atento do outro e a fala articulada, por 

meio de perguntas mediadoras que conduzam ao pensamento crítico-reflexivo.  

Em 2006, fiz pós-graduação em Didática e Tendências Pedagógicas pela 

Universidade São Luís, curso que também contribuiu e ampliou possibilidades de 

análise e sugestões para elaborações dos planos de aula com o grupo de 

professores. 

No ano de 2008, desde abril, comecei a integrar o GP LACE. Durante os 

Seminários de pesquisa, em contato com as teorias discutidas, percebi 

embasamentos teóricos, que puderam explicitar e contribuir com muitas práticas 

vivenciadas por mim e outros docentes que comigo trabalhavam. Essa vivência me 

possibilitou refletir e atuar de uma forma diferenciada nas discussões e nas 

possíveis intervenções junto às professoras. 

A participação nesse GP possibilitou conhecimento e aprofundamento 

teóricos, por meio de inúmeras discussões nos seminários de pesquisa e orientação, 

em congressos e em outras oportunidades de encontro com o grupo, que 

contribuíram substancialmente nas minhas concepções, despertando um interesse 

incessante na busca pelo aperfeiçoamento de minhas práticas profissionais. 

Além do aprendizado pessoal possibilitado pela participação no GP LACE o 

que mais me encanta nesse grupo é o comprometimento ideológico e cidadão de 

seus participantes. É um grupo reconhecido por suas brilhantes produções 

acadêmicas, sobretudo, engajado em projetos comprometidos com a compreensão-

transformação das condições de vida de comunidades carentes. 

 

4.4 Procedimentos de produção, seleção e organização dos dados 

 

Este estudo procura compreender como os momentos de argumentação se 

apresentam e se organizam nas aulas de Filosofia, assim como se as perguntas 

promovidas pela professora contribuíram para essa apresentação e organização, 

constituindo, assim, bases para um agir crítico-reflexivo. Busca-se também 

evidenciar quais as características (marcas linguístico-discursivas) de um agir crítico-

reflexivo no mundo podem ser percebidas nas falas dos alunos.  
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Foram selecionadas as aulas do 3º ano G, nas quais a produção de dados foi 

realizada em vinte aulas, por meio de gravações em áudio e vídeo durante um 

semestre. As gravações foram feitas pela pesquisadora, bem como as transcrições 

integrais de cinco aulas. Salienta-se que, no intervalo entre as aulas produzidas, a 

professora e a pesquisadora faziam reuniões para analisar a viabilidade de temas, 

as estratégias de sua aplicação, discutindo suas percepções, o envolvimento e a 

participação das crianças. Destaca-se, porém, que esses momentos reflexivos, 

embora façam parte da rede de atividades que mobilizaram o movimento de 

expansão do objeto deste projeto, não são foco da análise, conforme apontado no 

objetivo da pesquisa. 

Pela grande quantidade de material produzido, recortes se fizeram necessários 

para a viabilidade de análise, contudo, houve dificuldade na seleção, devido à riqueza 

dos dados. Foram selecionadas três aulas, das vinte produzidas. Essa escolha 

ocorreu devido a critérios de análise identificados como modificação e expansão nos 

tipos de argumentos apresentados e pelas marcas linguístico-discursivas observadas 

nos turnos, demonstrando um indicador do agir crítico-reflexivo.  

Outros critérios específicos para seleção serão apresentados antes da 

introdução do plano global de cada aula, assim como a preferência pelos excertos 

analisados. No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese dos temas discutidos em 

todas as aulas gravadas, possibilitando uma visão global dos assuntos tratados. 

 

AULA ASSUNTO SÍNTESE DESCRITIVA 

1 
10/05/2010 

O que um ser 
humano precisa 

para ser feliz 

Discussão dos elementos que podem contribuir para que 
uma pessoa possa ser feliz (aspectos físicos da 
constituição biológica e emocional, como promotores de 
um ser humano saudável e feliz).  

2 
17/05/2010 

Ouvir, escutar 
Importância de ouvir o outro como forma de ampliação do 
próprio pensamento, concordância e/ou discordância de 
pontos de vista.  

3 
24/05/2010 

Respeito 
Discussão dos sentidos individuais sobre respeito. Leitura 
do livro “Respeito é bom e faz bem”. Percepções sobre o 
que a história apresenta sobre o mesmo conceito.  

4 
31/05/2010 

Respeito: regra de 
ouro 

Continuação da leitura do livro e das discussões sobre 
respeito. Regra de ouro: “Faça aos outros, o que você 
gostaria que fizessem a você”. Construção de alguns 
significados compartilhados sobre o tema.  
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5 
07/06/2010 

Limites 

Em grupos, discutir e escrever palavras que vem à mente 
sobre o significado de “limite”. Exposição posterior para a 
classe com explicações. Em casa discutir também estes 
significados com os pais. 

6 
14/06/2010 

Limites 

Apresentação pelos alunos sobre o que os pais definiram 
ou exemplificaram como conceito de “limite”. Discussão 
sobre o que é chegar ao limite, ultrapassá-lo e lidar com 
ele em diversas situações.  

7 
21/06/2010 

Sim e Não 
Trabalho em grupos: elaboração de cartazes pelos alunos 
com figuras indicativas de atitudes que poderiam e que 
não poderiam ser realizadas. 

8 
16/08/2010 

Retomada do 1º 
semestre e 
proposta de 

performances 

Breve abordagem dos assuntos discutidos nas aulas 
anteriores e proposta da realização de performances 
sobre famílias com alguns perfis que englobassem um 
pouco dos assuntos discutidos ao longo das aulas. 

9 
23/08/2010 

Performances 

Encenação de três perfis familiares: a) Criança birrenta; 
b) Filhos submissos e pais mandões; c) Pais submissos e 
filhos mandões. Ao mesmo tempo, o restante dos alunos 
que não encenaram, observam a atuação dos colegas. 
Registro reflexivo dos atores e observadores   

10 
30/08/2010 

Discussão sobre as 
performances 

Avaliação oral dos alunos como atores e observadores do 
que foi encenado ou observado, com comentários 
complementares dos demais colegas. 

11 
13/09/2010 

Medo 

Apresentação de imagens que provocam medo e de 
pessoas que aparentam sentir medo. Exposição pelos 
alunos de seus medos (posteriormente classificados em 
imaginários ou reais). Tarefa: pensar e escrever sobre 
seus medos. 

12 
20/09/2010 Medo 

Relato dos medos registrados e desenhados como tarefa 
de casa. Início da leitura do livro “Quem mexeu no meu 
queijo” (para crianças). Comentários iniciais. 

13 
27/09/2010 

Medo 
Retomada da parte do livro lida na aula anterior e 
continuação com comentários a cada nova parte narrada 
pela professora. Paralisar-se diante do medo ou enfrentá-lo? 

14 
06/10/10 

Medo 

Retomada da tarefa oral: O que você faria se não tivesse 
medo? Medos que podem prevenir e até preservarem a 
vida. Atividade registrada: desenhar seu medo e dar uma 
dica de como enfrentá-lo ou vencê-lo. Montagem futura 
de painel. 

15 
19/10/10 Medo 

Aula ao ar livre. Fechamento das discussões sobre medo. 
Leitura do livro “O danado do medo”, trazido por uma 
aluna. Comentários. Escrever seus medos num pedaço 
de papel e dobrá-lo. Dar dicas orais do que fazer com o 
medo. Amassar e pisar sobre o papel bem forte. Jogá-lo 
no lixo. Leitura de mensagens escritas pelos pais (na 
última reunião de pais) sobre como seus filhos podem 
vencer seus medos em qualquer situação em que 
estiverem ou se sentirem sozinhos. 
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16 
16/11/10 

Medo 

Proposta de continuidade das performances com a 
participação dos alunos que não atuaram nas 
apresentações anteriores. Atuação de 5 grupos: dois para 
apresentarem algo sobre o livro “Quem mexeu no meu 
queijo?”; dois para demonstrarem perfis de famílias com 
filhos medrosos e corajosos e um grupo para evidenciar a 
aula de Filosofia (professora e alunos). 

17 
22/11/10 

Organização das 
Performances  

Na sala de ballet, os alunos organizados em grupos 
combinam e discutem sobre como serão suas 
apresentações de acordo com os perfis delineados na 
aula anterior.  

18 
25/11/10 

Performances Apresentação dos cinco grupos de acordo com o 
combinado. 

19 
26/11/10 

Discussão sobre as 
Performances 

Avaliação oral dos alunos como atores e observadores do 
que foi encenado, ou observado com comentários 
complementares dos demais colegas, mediados pela 
professora. 

20 
30/11/10 

Discussões sobre 
asPerformances 

(continuação) 

Avaliação oral dos alunos como atores e observadores do 
que foi encenado, ou observado com comentários 
complementares dos demais colegas, mediados pela 
professora. 

Quadro 4: Plano geral dos temas abordados nas aulas. 

 

4.5 Procedimentos e categorias de análise 

 

Conforme exposto anteriormente, por estar inserida na Linguística Aplicada, a 

presente pesquisa se configura na área da linguagem e para análise foram 

considerados os níveis: contextual-enunciativo, discursivo e o linguístico, com o 

objetivo de esclarecer os procedimentos que foram utilizados. 

Com o intuito de discutir e analisar as interações ocorridas nas aulas, os 

dados foram organizados e categorizados a partir do plano geral do texto, por meio 

dos conteúdos temáticos, materializados pelas escolhas lexicais dos participantes 

(BRONCKART, 1999/2007).  

Como as situações de discurso foram produzidas, na maioria das vezes, de 

forma colaborativa, no instante em que a interação face a face ocorreu, foi 

importante respaldar o sistema de turnos de falas proposto por Kerbrat-Orechionni 

(2006). A autora elucida que o discurso dos interlocutores revela o papel dos 

participantes na interação, tais como: hierarquia, afetividade e influência do contexto.  
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No quadro seguinte, apresenta-se o sistema dos turnos de fala, no qual são 

exemplificados os elementos indicadores das modalidades presentes no discurso 

dos participantes da aula de Filosofia. 

 

O sistema dos turnos de fala 

Regras que regem as 
Interações verbais Modalidades Exemplo 

Regras de gestão da 
alternativa dos turnos 

de fala 

Sobreposição de fala 
implícita/explícita 

(39) A22: Agora vem a minha 
pergunta… O que nós 
precisamos para poder 

crescer bem? 

Superposição de fala 
(243) Letícia 11 e Matheus 16 
(ao mesmo tempo): Fazer a 
coisa certa na hora certa. 

Interrupção 
(9) A7: Que tem vida… 

(10) Murilo1: Um ser que é vivo. 

Regras que regem a 
organização estrutural 

da interação: sequência 
de abertura,corpo do 
texto, sequência de 

conclusão. 

Sequência de trocas: 
- pergunta-resposta, 

- pedido de esclarecimento(s). 

(56) A30: Por que você 
concorda? 

(57)Eric 2: Porque sempre 
quando você fica triste, ele vai 

te ajudar. 

Regras que intervêm no 
nível da relação 

interpessoal 

Relação 
vertical 

Abertura do turno 
(187) A87: Como você solta a 

sua raiva? 

Posição 
alta/baixa 

A 98: […]  Eu não escolhi 
porque eu acho mais 

bonitinho, porque é melhor, é 
porque eu tinha que escolher. 

(8ª aula) 

Suavizadores 
(modalizadores) 

A43: Desse jeito vocês vão me 
conquistar… É na verdade, eu 
andei pensando um pouquinho 

em três grupos. (8ªaula) 

Apreciação 
Positiva 

(199) A93: Olha que bacana 
que o amigo falou! Vocês 

escutaram? 

Quadro 5: Sistema de turnos de fala – (KERBRAT-ORECCHIONI, 2006, p. 25) 

 

Objetivando analisar os processos argumentativos estabelecidos entre os 

participantes, será utilizada a análise da conversação baseada em Pontercorvo 



89 

(2005), considerando a ação sequencial do diálogo com abertura, troca de turno e 

fechamento. Nesse viés, a discussão é um raciocínio exteriorizado coletivo, no qual 

o conhecimento é construído por meio de falas que se articulam com base na 

argumentação. A autora definiu instrumentos de descrição e interpretação do 

processo argumentativo, para compreensão da produção de significados 

compartilhados durante as interações socais. Nessas interações, o discurso se 

(re)constrói e modifica o conhecimento. 

As modalidades de análise desenvolvidas por Pontercorvo (2005) e Orsolini 

(2005) foram explicitadas na seção Interação, conhecimento e argumentação. 

Apresenta-se, nos quadros seguintes, uma síntese da análise desenvolvida por 

essas autoras e adotada neste trabalho.  

 

Modalidades de Análise 

Dimensões Características Categorias Exemplo 

Desenvolvimento 

Coerência de 
raciocínio entre os 

interlocutores 
 

Avanço e progresso 
da análise e 

interpretação do 
objeto do discurso 

 
Introdução de novos 

elementos e de 
novas perspectivas 

(1) Trazer 
elementos novos 

(2) Relacionar 
(3) Delimitar 

(4) Contrapor-se 
argumentando 

(5) Compor 
relações de nível 

mais alto 
(6) Generalizar 

(7) Problematizar 
(8) Reestruturar 

A 3: Por que Thiago 
Akira? 

Thiago A. 2: A gente 
aprende mais coisas… 
A 4: A gente aprende 

mais coisas? 
Thiago A. 3: Mais 

palavras… 
A 5: Mais palavras? 

(Murilo ergue o braço). 
Murilo? 

Murilo 1: A gente sabe 
os significados das 

coisas. 

Pertinência 

Progressão do 
discurso colocado 
no tema proposto 

por um dos 
interlocutores e 

compartilhado pelos 
outros 

(1) Permanência 
dentro do tema 

proposto. 
 

(2) Acréscimo de 
elementos 

Thiago Stoll 1: A gente 
se diverte quando faz as 
coisas. A gente faz as 

coisas que a gente falou. 
Rubens 2: A gente 
aprende como agir 

Não 
desenvolvimento 

Inércia, bloqueio do 
raciocínio coletivo 

(1) Repetir 
(2) Confirmar 

(3) Referir-se a 
uma experiência 

pessoal 

A 1: Quem acha que é 
capaz de escutar mais 

do que falar? 
Pedro Aricó 1: Eu acho 

que não. 
A 3: É Pedro! Por que 
você acha que não? 

Pedro Aricó 2: Num sei. 
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Não pertinência 
Falta de progressão 
do discurso quando 
há desvio do tema 

(1)Desvio do tema 
(2) Referir-se a 

elementos de outro 
tema 

Letícia 2: Eu vou falar 
uma coisa que não tem 
muito a ver. Eu tenho 

uma pomba de 
estimação. 

A 10: E qual a relação 
desse seu comentário 
com a aula de hoje? 

Quadro 6: Nível discursivo: disposição e interação do discurso (PONTERCORVO, 2005) 

 

Modalidades de Co-construção 

Interações Características Exemplo 

Elípticas 

● Uso de muita adjetivação. 

● Nenhum interlocutor 
completa a frase. 

● O fio condutor do raciocínio 
passa de um interlocutor 

para o outro. 

A 20: Aquele telão que eu 
pus… naquele telão passou 

o quê? 
Fernanda 4: A história. 

A 21: Ah! A história do livro 
sobre respeito né? Ah! 

(Murilo ergue a mão). Murilo? 
Murilo 2: Eu sei que a gente 
aprendeu sobre respeito e o 

que significava. 

Complementação da 
asserção (denominada de 

síndrome dos três 
sobrinhos do Pato Donald) 

● Cada interlocutor fala um 
pedaço da frase. 

● Ao final, a frase se 
completa. 

Mário 1: A gente nunca falou 
disso Rubens! 

Fernanda 1: É verdade. 
Rubens 3: O modo de 

fazer… 
Yolanda 1: Falamos sim! 

A 11: Peraí Yolanda. Nós já 
falamos disso? 

Yolanda 2: Quando a gente 
tava… é… 

Alguém diz: Falando de 
limite. 

Complementação 

● Retomada de um tema 
introduzido por outro 

interlocutor para incluir 
acréscimos, variações, 

elaborações (cada 
interlocutor fala um pedaço 

da fala). 

● Ao final, a frase se 
completa. 

A 50: Isso! Que os pais 
mandam em tudo e os filhos 

que são meio assim… eu 
diria… 

Gustavo 3: Submissos? 
A 51: É submissos, apáticos, 

que não questionam, não 
perguntam o porquê. 

Fernanda 5: Não respondem. 

Quadro 7: Modalidades de Co-construção (PONTECORVO, 2005) 
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Modalidades Argumentativas 

Dimensão Característica Função 

Oposição 

● Posicionamento, expressão de prós e 
contras, com categorizações e juízos 

de valor, analogias, semelhanças, 
exemplos, busca de razões e/ou de 

justificações, a partir de regras, 
generalizações, leis gerais. 

● Progresso do discurso-raciocínio 
provocando desdobramentos e 

aprofundamentos. 

Discordância de opinião e 
raciocínio, que é um 

movimento conversacional 
em que os interlocutores 
sentem-se obrigados a 

respeitar a norma de dar 
razão e apresentar 

justificações 

 

Justificação 

● Importância do dar razão e 
apresentar justificação. 

● Estratégia para enfrentar e resolver 
conflito para chegar a um acordo ou 

a um compromisso. 

Restabelecimento da ordem 
social no grupo, a qual foi 

momentaneamente 
perturbada por asserções ou 
atos tidos como violações à 

regra. 

Explicação 
● Uso de causas, razões, exemplos, 

analogias, definições, 
categorizações, modelos. 

Busca e explicitação de uma 
causa/razão/regra para 

transformar o obscuro em 
claro, o ignorado em 

conhecido. 

Quadro 8: Modalidades Argumentativas (PONTECORVO, 2005) – baseado em Miascovsky (2009). 
 

No quadro seguinte, são apresentadas as categorias elaboradas por 

Pontercorvo (2005) e Orsolini (2005) e têm como foco a análise dos aspectos 

interativos do discurso. 

 

Categorias de análise interativa do discurso 

Categoria Característica Exemplo 

Expansão 

Espelhamento 

(retomada) 

Informação é repetida, reformulada 
ou continuada. 

A 86: Só a Letícia? A Letícia 
foi birrenta? 

(178) Pedro Aricó 3: Foi. 
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Pedidos de: 
esclarecimento, 

explicação, 
exemplo, 

informação, opinião, 
justificativa, 
repetição, 

reformulação. 

Pedidos de informações 
contigentes à contribuição dos 

interlocutores. 

A110: É? E se você fosse o 
filho mais velho que 

mandasse nos pais, não ia ser 
tão interessante? 

(229) Thiago Stoll 5: É ia mas, 
o bebê é mais emocionante, 
você pode engatinhar, você 

pode rolar, você pode dormir. 

Concordância 

Réplica elaborada 
Fala de um interlocutor é 

continuada e elaborada com 
acréscimos de informações. 

A 235: Ficou um trabalho 
individual, sozinho, dentro de 

um grupo. 
Biju 39: É tia, eles não 

conseguiram reunir. 

Réplica 
mínina/simples 

Resposta simples sem elaboração. 
A197: Era para você pedir e 

eles falarem não!? 
Fernanda 13: É. 

Discordância 

Réplica elaborada 

Oposição justificada - informação 
de um interlocutor é negada com 

justificações. 

Contraposição justificada - 
oposição precedente é recusada 

com justificações. 

Letícia 2: Pode ser que 
aconteça alguma coisa que 
você fique doente que você 

precise de um médico que te 
dê um remédio. 

Felipo 4: Não, ele não te dá o 
remédio, ele recomenda para 

você comprar. 

Réplica Mínima 
Oposição simples - asserção de 
um interlocutor é negada sem 

justificações. 

Felipo 3: Professora, só 9 não 
vão fazer a peça. 

Mário 1: Não! 

Violação 
Réplica construída sob formas não 

esperadas 

A185: Quando ela fala pra 
você “pega meu celular”, ela 
tá mandando ou pedindo? 

Thiago. Akira 5: Mas também 
ela podia levantar e pegar.  

Quadro 9: Categoria de análise interativa do discurso – (PONTERCORVO, 2005; ORSOLINI, 2005) 

 

4.6 Categorias de interpretação 

 

Ao se interpretarem os dados de uma pesquisa no viés da concepção sócio-

histórica, tem-se como pressuposto que seja impossível separar a análise da 

interpretação. A realização da interpretação dos dados foi efetivada, considerando a 
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correlação entre as marcas linguístico-discursivas e os pressupostos teóricos 

explicitados e discutidos no capítulo teórico.  

No intuito de retomar e visualizar alguns dos conceitos que sustentam este 

estudo, as categorias discutidas estão organizadas no quadro seguinte. 

 

� Agir crítico-reflexivo 

� Argumentação colaborativa 

� Responsividade 

� Práxis criativa/revolucionária 

� Palavra internamente persuasiva 

� Palavra de autoridade 

� Sentido e significado 

� Significados compartilhados 

Quadro 10: Categorias de interpretação 

 

4.7 Aspectos éticos e questões de credibilidade 

 

A credibilidade desta pesquisa foi construída no decorrer de todo o processo, 

por meio de reflexões e discussões com colegas de curso do GP LACE e de outros 

grupos, em sessões de estudo, apresentações do trabalho nas disciplinas, nos 

seminários de orientação e orientações individuais. 

Ao longo do Mestrado, houve a participação em congressos, fóruns, 

simpósios e seminários, para a apresentação dos dados coletados em diferentes 

etapas. Nessas ocasiões, foram recebidas inúmeras sugestões e questionamentos 

que contribuíram para revisões e enriquecimento deste trabalho. 

Os responsáveis pela direção da instituição na qual foi realizada a pesquisa 

foram esclarecidos sobre os objetivos e a forma como os dados seriam coletados, 

aprovando sua realização e a divulgação do nome do colégio. Obteve-se, também, a 

permissão por escrito dos pais dos alunos da classe pesquisada para o uso do 

direito de imagem, para transcrição e audição de suas falas durante as aulas. 

O trabalho em andamento foi submetido e avaliado pelo Comitê de Ética em 

09 de agosto de 2010, sob protocolo de pesquisa nº 221/2010. O documento 

comprobatório desse parecer encontra-se nos anexos. 
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Apresenta-se, a seguir, o quadro com ações para credibilidade de pesquisa. 

 

EVENTO TIPO DE 
APRESENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO 

Discussões em 
Seminários de 

Orientação 

Apresentação de 
análise de dados 

e categorias 
criadas 

PUC/SP 

2009 – 2010 

Refletir com os 
membros do GP sobre 
a caracterização e as 

primeiras seleções das 
categorias de análise.  

Fórum Pôster 

5º Fórum LACE – 
Linguagem em Atividade 

no Contexto Escolar – 
PUC/SP 

2009 

A exposição do projeto 
de pesquisa 

possibilitou alguns 
questionamentos dos 
interessados, o que 
refinou as escolhas 

teórico-metodológicas. 

Apresentação 
em disciplina de 

Mestrado 
Trabalho escrito 

Teoria Linguística II: 
Argumentação e Produção 

de Conhecimento – 
PUC/SP 

2009 

Adquirir conhecimento 
teórico sobre 

argumentação por 
meio dos estudos e 
discussões com os 

participantes.  

Apresentação 
em disciplina de 

mestrado 

Trabalho escrito e 
apresentação oral 

Sala de Aula, Linguagem, 
Emoção e Atividade – 

PUC/SP 

2009 

Entender o movimento 
da TA materializada na 

Atividade Social 
apresentada neste 

estudo. 

Apresentação 
em Simpósio 

Comunicação 

III Bilinglatam – 
International Symposium 

on Bilingualism and 
Bilingual Education in 

Latina America – Colégio 
Rio Branco – SP 

2009 

Apresentar o trabalho 
em curso à análise de 

um público diverso 
levando a 

pesquisadora à uma 
reflexão sobre o 

objetivo da pesquisa.   

Apresentação 
em congresso 

Comunicação 

3º SIAC – Simpósio Ação 
Cidadã – Grupo LACE – 
Linguagem em Atividade 

no Contexto Escolar – 
Colégio Albert Sabin – SP 

2009 

Organizar e participar 
de um evento no local 

de contexto da 
pesquisa enriqueceu a 
pesquisa sobre novas 
perspectivas para o 

trabalho. 

Apresentação 
em disciplina de 

mestrado 
Trabalho escrito 

Linguística Aplicada I - 
Panorama Histórico da 
Linguística Aplicada: 
Questões Teóricas e 

Metodológicas – PUC/SP 

2009 

Conhecer o panorama 
histórico da LA e ter 

uma melhor 
compreensão do 

porquê de estar na LA 
e no LAEL.   

Apresentação 
em disciplina de 

mestrado 
Trabalho escrito 

Teoria da Linguagem II: 
Argumentação em 
Contexto Escolar – 

PUC/SP 

2010 

Aprofundar 
conhecimentos sobre 

argumentação. 
Clarificar, identificar e 

selecionar as 
categorias de análise. 
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Apresentação 
em disciplina de 

mestrado 

Trabalho escrito e 
apresentação oral 

Linguística Aplicada II: 
Atividade de Formação 
Crítico-Colaborativa de 

Educadores em Contextos 
Escolares – PUC/SP 

2010 

Fundamentar a opção 
da pesquisadora pela 

PCCol. 

Apresentação 
em Seminário 
de Orientação 

Apresentação oral 

Apresentação de Trabalho 
ao Grupo e ao Parecer de 
Selma Leitão – PUC/SP 

2010 

Submeter a pesquisa, 
o quadro de categorias 

de análise, alguns 
dados selecionados à 

apreciação desta 
professora, para 
reorganização e 

redirecionamento do 
trabalho. 

Apresentação 
em Fórum 

Pôster 

I Fórum ISCAR – 
International Society for 

Culture & Activity Research 
– Centro Brasileiro 

Britânico –SP 

2010 

Justificar escolhas 
metodológicas aos 

participantes. 

Mini-qualificação  
PUC/SP 

03 de novembro de 2010 

Entender algumas 
concepções teórico-
metodológicas do 

trabalho, que ainda 
não estavam tão 

clarificadas para a 
pesquisadora para sua 

reorganização.  

Exame de 
Qualificação 

 
PUC/SP 

14 de abril de 2011 

Reorganizar capítulo 
teórico, aprofundar 

capítulo metodológico 
e expandir a análise 

dos dados. 

Quadro 11 – Ações para credibilidade de pesquisa – (ARANHA, 2009 e FREIRE, 2010). 
 

Este capítulo abordou a escolha pela Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCcol), dado seu caráter transformador e emancipatório que pressupõe o 

envolvimento e participação de todos os integrantes. Foram apresentados o contexto 

e participantes da pesquisa; os procedimentos para produção, coleta e organização 

dos dados; a síntese descritiva das vinte aulas gravadas; os quadros com a seleção 

das categorias de interpretação e análise; os aspectos éticos e questões de 

credibilidade. O próximo capítulo traz a análise e discussão dos dados selecionados, 

para evidenciar as marcas linguístico-discursivas que configuraram as discussões 

realizadas por meio da argumentação. 
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CAPÍTULO	5	

Aula	de	Filosofia:	uma	proposta	para	o	agir	crítico-reflexivo	

 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar e discutir os dados produzidos durante o 

período de 10 de maio de 2010 a 30 de novembro de 2010. Entre as vinte aulas 

coletadas, por meio de gravações em áudio e vídeo, selecionaram-se três, já que há a 

inviabilidade da transcrição da totalidade. Nessa escolha, destacam-se os excertos que 

melhor evidenciaram as marcas linguístico-discursivas, com o objetivo de responder às 

perguntas de pesquisa: (1) As aulas de Filosofia, mediadas pela argumentação, podem 

criar bases para o desenvolvimento de um agir crítico-reflexivo no mundo? De que 

modo? (a) Que tipos de perguntas podem promover a produção de significados 

compartilhados? (b) As performances contribuem nesse processo? Como? 

O capítulo foi organizado em três seções, nas quais se apresentam as três aulas 

que compõem o corpus de análise: Reflexões e discussões sobre uma vida saudável e 

feliz (10/05/2010); Discutindo a performance 1 – Perfis familiares (30/08/2010) e 

Discutindo a performance 2 – Medo (30/11/10). Com o objetivo de estabelecer um fio 

condutor às análises, foram organizados três eixos que se complementam: Contexto da 

aula; Apresentação do plano global da aula e Transcrição, análise e interpretação. 

 

5.1 Aula 1– Reflexões e discussões sobre uma vida saudável e feliz (10/05/2010) 

 

A seleção da aula apresentada nesta seção ocorreu por dois motivos. O 

primeiro refere-se ao fato de ser a primeira gravação, pois se entende que esse 

momento introduz o trabalho desenvolvido na área de Filosofia, bem como 

possibilita a comparação e a possível evolução dos níveis de argumentos utilizados 

pelas crianças, apontando como as bases para formação do agir crítico-reflexivo 

foram produzidas e/ou podem ser aprofundadas. Já o segundo diz respeito ao 

acompanhamento da pesquisadora que, como assessora de Filosofia do colégio, 
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identificou na temática uma possibilidade para desenvolver uma trama de 

discussões, que envolvem situações múltiplas, o que ficará mais bem explicitado na 

contextualização da aula. 

 

5.1.1 Contexto da aula 

 

O objetivo da aula foi buscar uma visão mais ampla do ser vivo, discutindo 

quais elementos poderiam contribuir para que um ser humano possa ser feliz, em 

outras palavras, uma discussão que envolvesse aspectos físicos de constituição 

biológica e emocional, como promotores de um ser humano saudável e feliz. O tema 

foi discutido, inicialmente, em Ciências, pelas classes do 3º ano. 

Sentados em círculo, na sala de ballet, os alunos ouviam uma música do 

Toquinho (“Seres Vivos”), que compara as plantas aos seres humanos. A professora 

Adriana18 observava atentamente os alunos, enquanto repetia algumas frases da 

letra da música. Nos primeiros turnos, fazia questionamentos sobre o que é um ser 

vivo, suas características, suas formas de alimentação, nascimento, reprodução e 

morte. Solicitava contribuições e ampliação de informações sobre as colocações dos 

alunos. Perguntava sobre qual seriam as necessidades para que um ser vivo possa 

crescer forte e feliz (no caso, a reflexão se estende a própria vida dos alunos, 

porque a relação já havia sido estabelecida).  

 

5.1.2 – Apresentação do plano global da aula 

 

O quadro abaixo apresenta o plano global da primeira aula gravada, expondo 

a síntese dos assuntos que foram discutidos. 

 

TURNOS SÍNTESE DESCRITIVA 

1 
Audição da música “Seres Vivos” de Toquinho. A professora repete algumas 
frases da letra da música ao mesmo tempo em que os alunos ouvem-na.  

2 – 6 
A professora faz orientações de organização e procura acalmar um pequeno 
grupo que estava agitado.  

                                                             
18 Será utilizada a sigla “A” em todos os turnos que forem colocações da professora Adriana. 
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7 
A primeira questão controversa é lançada à classe: “Vocês sabem o que é um 
ser vivo?”   

8 – 16 Alguns alunos tentam conceituar o que para eles é um ser vivo. 

17 
A professora retoma uma das regras da comunidade de investigação: 
“Levantar a mão e aguardar a vez de falar”. 

18 – 38 Continuação do conceito de ser vivo com as opiniões de vários alunos.    

39 – 40 
A professora afirma que também somos seres vivos salientando as 
características semelhantes e introduz a segunda questão controversa: “O 
que nós precisamos para crescer fortes e felizes?”  

41 – 64 
A discussão gira em torno de que para ser feliz é preciso ter amigos por 
diversas razões. 

65 A aluna Gabriela Ortiz acrescenta que é preciso comer para ser feliz. 

66 – 69 
A professora procura fazer a discussão dessa ideia, remetendo a um 
questionamento para a concordância ou discordância de Beatriz Andrade. 

70 – 72 
Antes da finalização da opinião da Beatriz, Felipo toma o turno e inclui a 
necessidade de também termos uma boa medicação. 

73 
Adriana confronta a real necessidade de medicação no caso de haver uma 
boa alimentação. 

74 – 79 Felipo e Letícia trazem suas explicações e apontam a possibilidade de doenças. 

80 A professora questiona se quando estamos doentes ficamos felizes.  

82 – 83 
Felipo e Letícia debatem apenas entre eles se o médico dá ou recomenda o 
remédio. 

84 – 86 Matheus manifesta sua opinião. 

87 – 92 

A professora percebe a falta de atenção de alguns alunos, entre eles, Pedro 
Gaia. Pede sua opinião em relação ao que foi colocado por Matheus. Ele não 
consegue expressá-la e admite a importância do ouvir para emitir opiniões 
sobre o assunto.  

93 – 109 
O foco da discussão muda para a importância da escuta atenta e o que se 
aprende ouvindo. Alguns relatam exemplos de aprendizagens cognitivas 
possibilitadas pela escuta. 

110 
A professora acrescenta que é importante ouvir quando há discussões como 
as que estão ocorrendo na aula de Filosofia.  

111 - 127 Concluem que também se aprende ouvindo os outros colegas. 

128 – 130 
Matheus responde que para ser feliz deve-se fazer a coisa certa na hora 
certa, recuperando uma citação de fala anterior da professora, em outra aula.  

131 
A professora estabelece a quarta questão controversa: “E como é na aula de 
Filosofia fazer a coisa certa na hora certa?” 

132 
Matheus diz que é escutar a professora, colocar suas próprias opiniões, 
ajudar um amigo e dizer se concorda ou não. 
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134 
A professora questiona se é importante dizer se concorda ou não, trazendo 
assim a quinta questão controversa.  

135 – 141 
Alunos manifestam suas opiniões sobre a importância de concordar ou 
discordar. 

142 
Felipo exprime que quando se discorda de um amigo, pode-se corrigi-lo e 
falar certo. 

143 – 146 A professora questiona se é preciso corrigir alguma coisa na aula 

147 – 151 
Yolanda fala que sim, referindo-se à postura, não a atitudinal, mas à postura 
física. 

152 
A professora então traz a sexta questão controversa: “Ficar conversando 
sozinho com o meu amigo do lado vai me fazer crescer saudável, faz alguma 
diferença?” 

153 
Por haver um impasse em relação a essa atitude, a professora esclarece que 
conversar em paralelo com a Vitória (que estava ao lado dela) não faz 
diferença para crescer saudável, mas fará para um crescimento feliz. 

154 – 163 

Muitos dizem que faz diferença. Beatriz Fiuza fica confusa. A professora tenta 
clarificar sua opinião, questionando, de modo hipotético, se nós ficamos felizes 
ao falarmos com alguém que só dá atenção à outra. Como Beatriz diz que sim, 
a professora propõe retomar essa discussão depois com ela.  

164 A professora recoloca a questão para Mariana. 

165 – 169 Mariana e Matheus opinam que é falta de educação e fica impossível falar. 

170 Letícia diz que é preciso ficar feliz, porque ter raiva faz mal.  

171 – 176 
A professora solicita esclarecimento, Matheus tenta explicar por ela. Adriana 
solicita silêncio. Letícia reitera sua fala anterior 

177 
A professora após entendimento da colocação da Letícia lança a sétima 
questão controversa para o Henrique: “Você acha que ter raiva faz mal?” 

178 – 181 
Henrique diz que não, outros dizem que sim (entre eles o Pedro Aricó). 
Adriana solicita que o Pedro Aricó dê sua opinião. 

182 - 190 
Pedro fica meio confuso para o esclarecimento de sua ideia. Diz que é preciso 
soltar a raiva e que uma forma seria batendo na sua irmã.   

191 – 197 
Algumas crianças riem. A professora questiona se essa atitude é boa. Diante 
da negativa por parte do Pedro, pede esclarecimento, solicitando exemplo do 
que ele faz com sua raiva.   

198 
Pedro diz jogar fora a raiva apertando massinha (citou ter sido uma orientação 
dada por sua psicóloga). Tentou iniciar essa explicação no turno 194, porém a 
concluiu no turno 198.  

199 

A professora elogia o exemplo de Pedro e retoma que, embora alguns 
colegas tenham rido, quando ele disse que ter raiva era bom, reforça a dica 
dada pelo aluno, como um jeito de exteriorizar a raiva. Questiona-o sobre o 
que pode ocorrer quando não se toma alguma atitude ao sentir raiva. 
Pergunta também quando isso ocorre, o que pode provocar.  
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200 – 204 
Pedro diz doer o coração. A professora reitera a opinião e coloca que isso faz 
mal. Beatriz acrescenta que é preciso chorar e repete um movimento feito 
anteriormente pelo Pedro (apontar o coração), dizendo onde dói. 

205 – 212 

A professora aprova e retoma uma situação anterior, na qual Beatriz não 
conseguia chorar e a provoca para contar de quem recebeu a mesma dica: 
dela e do Pedro. Novamente, elogia a atitude do aluno e solicita que todos 
pensem no que seria necessário para crescer feliz. Diz que, antes de falarem, 
irão escrever e desenhar, distribuindo o material.  

213 – 218 
Retoma a questão, esclarece dúvidas e faz orientações. Circula pela turma, lê 
em voz alta algumas opiniões, questiona sobre elas. Coloca a música 
novamente, enquanto realizam a atividade.  

219 – 227 
Matheus conta à professora que, quando um amigo faz alguma coisa da qual 
ele não gosta, fica triste e com raiva, explicitando que esse fato já aconteceu 
entre ele e o Tiago Akira (Problemas com a frase). 

228 
A professora pede que cada um coloque oralmente a sua proposta à pergunta 
realizada.  

229 – 325 

Os alunos respondem, citando exemplos: ter amigos (legais, leais, honestos); 
ter pessoas que nos queiram bem; ter família; ter boa alimentação e 
medicação; não brigar; brincar com o outro; pôr a raiva para fora; prestar 
atenção em todas as coisas. Muitos repetem ou acrescentam o que foi dito 
anteriormente desde o início da aula. 

326 

A professora sugere que se levantem e se espreguicem. Solicita que, como 
para muitos ter amigos é importante para ser feliz, que se abracem para 
finalizar a aula. Eles se abraçam mutuamente, inclusive a professora e a 
pesquisadora também.  

Quadro 12 – Síntese descritiva da aula 1. 

 

5.1.3 Transcrição, análise e interpretação 

 

Excerto 1 – Aula 1 

 

Neste excerto, Juliana justificava porque ter amigos nos faz crescer feliz. Eric 

falava junto com Juliana e a professora pediu sua concordância ou discordância em 

relação à opinião da colega. Ele justifica sua resposta, dizendo que os amigos nos 

ajudam. A professora solicita um exemplo. Ele responde “falando para comprar um 

remédio”. Gabriela acrescenta que é preciso comer bem para crescer forte e feliz. A 

professora requer o ponto de vista da Beatriz sobre o assunto. Diante da dúvida da 

aluna, a professora retoma a questão controversa apresentada no turno 69.  
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Turnos Análise Observações / Imagens 
ilustrativas19 

(69) A 36: Você acha 
que a gente tem que 
comer para crescer 

saudável e feliz? 
(Beatriz balança a 

cabeça 
afirmativamente). 

O verbo achar é uma marca 
de modalização. Nesse 
caso, a pergunta feita 
introduz a dúvida, a 

incerteza, possibilitando 
que o aluno, enquanto 

enunciador inscreva o que 
pensa, por meio de um 

pedido de esclarecimento 
para a questão controversa. 

Gestualidade afirmativa 

(70) Felipo 1: Tia tem 
outra coisa… 

Alguns falam ao 
mesmo tempo. 

Tentativa de 
complementação com 

concordância. 

 
Felipo solicita o turno. 

(71) A 37: O Felipo vai 
falar o que é que ele 
está pensando, por 
favor, Tiago, vamos 

escutar? 

Instrução usada para que o 
Tiago escutasse também o 

Felipo. 
 

(72) Felipo 1: Tem que 
ter uma boa medicação 

A complementaridade 
proposta pelo aluno por 

meio do substantivo 
medicação, modificado pelo 
adjetivo “boa”, aponta para 
o conhecimento prévio que 
o aluno possui, em torno do 

que poderíamos supor 
como bons cuidados 
médicos, um acesso 

adequado à saúde, entre 
outros. 

 

(73) A 38: Uma boa 
medicação? Mas, se 
eu como bem, eu vou 

precisar de 
medicação? 

Pedido de esclarecimento 
feito pela professora, 
contudo, contrapõe o 

conhecimento trazido pelo 
aluno, já que a sua questão 

 

                                                             
19 Nesta coluna, as imagens inseridas não foram objeto de análise, mas foram incluídas com o intuito 
de ilustrar alguns dos turnos em questão.  
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já induz para uma 
possibilidade de reposta, 
por meio da utilização de 
uma oração subordinada 

adverbial condicional. 

(74) Felipo 2: Não. Réplica simples, por meio 
do advérbio de negação. 

 

(75) A 39: Por que 
não? 

Pedido de justificativa, 
marcado pela conjunção. 

 

(76) Felipo 3: Só se 
você come mal. 

Réplica elaborada 
explicativa com exemplo, 
concessão restritiva. O 

aluno, contudo, reproduz a 
resposta induzida pela 

questão. Previsibilidade. 

 

(77) Letícia 2: Não, 
mas se você… 

Tentativa de expansão. O 
advérbio de negação e a 
conjunção adversativa 

demonstram que a aluna 
contrapõe a posição 

apresentada. 

 

(78) Felipo 3: Tia? 
Doenças. 

Esclarecimento dado à 
necessidade de medicação. 

Expansão. O substantivo 
utilizado pelo aluno 

demonstra que houve uma 
reformulação dos conceitos 

refletidos, inserindo um 
novo aspecto que justifica 

sua posição anterior. 

 

(79) Letícia 2: Pode ser 
que aconteça alguma 
coisa que você fique 

doente que você 
precise de um médico 
que te dê um remédio. 

Esclarecimento com 
persuasão à oposição feita 

ao Felipo com réplica 
elaborada. O uso do verbo 
modalizador sugere, além 

da elaboração 
argumentativa, que a aluna 

entende que muitas 
pessoas podem ficar 

doentes mesmo tendo uma 
boa alimentação. Logo, só 
isso não é necessário para 
uma vida saudável e feliz.  

Letícia expondo sua opinião. 
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(82) Felipo 4: Não, ele 
não te dá o remédio, 
ele recomenda para 

você comprar. 

Oposição à Letícia com 
réplica elaborada na 

diferenciação da ação do 
médico: “recomendar”, ao 
invés de “dar”. A oposição 
entre os verbos dinâmicos 

(que exprimem ação ou 
atividade) demonstram 

outro conhecimento trazido 
pelo aluno, ao diferenciar 

uma característica da 
prática social do médico.  

Momento em que se estabelece 
a interação entre os dois 

alunos. 

(83) Letícia 3: Mas ele 
precisa falar 

Dedução condicional. 

Nesses dois últimos turnos, 
houve uma interação apenas 

entre o Felipo e a Letícia. 
Ninguém deu continuidade ao 

que ambos discutiam, porque a 
professora não ouviu devido às 
falas concomitantes de outros 

alunos. 

 

A professora possibilita para os alunos a posição de sujeitos argumentantes, 

ou seja, que se posicionam em relação a uma verdade em função de uma proposta 

existente. Ao criar a questão controversa “Você acha que a gente tem que comer 

para crescer saudável e feliz?” (turno 69), solicita que apresentem suas opiniões, 

assumam uma posição frente ao que foi colocado. À medida que os alunos emitem 

suas respostas, apresenta novos questionamentos, gerando a partir de novas 

respostas, razões, justificativas, esclarecimentos e exemplos “Tem que ter uma boa 

medicação” (turnos 72), “Só se você come mal” (turno 76), “Tia, doenças?” (turno 

78), “Pode ser que aconteça alguma coisa que você fique doente, que você precise 

de um médico que te dê um remédio” (turno 79), criando, assim, bases para o 

desenvolvimento da argumentação.  

Dessa forma, os alunos são encorajados a explicitar diferentes formas de 

pensamento e, nessa pluralidade de opiniões, podem ampliar sua maneira de 

pensar, demonstrando, como expõe Bakhtin (2003), que o único meio de significado 



104 

se estabelece no diálogo, na troca entre os sentidos dos interlocutores, centrada na 

comunicação entre os envolvidos. 

A pergunta realizada pela professora (“Mas, se eu como bem, eu vou precisar 

de uma boa medicação?” - turno 73) induz a uma resposta. Caso Letícia não tivesse 

contraposto o posicionamento, Felipo poderia não chegar ao outro raciocínio. 

Acredita-se que esse excerto seja relevante para demonstrar como os significados 

foram compartilhados entre os dois alunos, para chegar a um sentido comum e mais 

preciso.  

A professora, embora não utilize uma pergunta adequada, possibilita o 

diálogo e induz a conclusão dos alunos. Devido a essa abertura para todos os 

participantes, permite a reflexão e a complementaridade do raciocínio. No turno 77, 

Letícia faz uma tentativa de expansão à outra possibilidade da necessidade de 

medicação, mas não conclui, pois é interrompida por Felipo, no turno 78, que 

expande a ideia de probabilidade de doenças como algo imperativo para o uso de 

medicamentos.  

Na colocação “Não, ele não te dá o remédio, ele recomenda para você 

comprar” (turno 82), proferida por Felipo, Letícia responde “Mas ele precisa falar” 

(turno 83). A oposição, caracterizada pela diferenciação da ação do médico, denota 

a discordância de opinião, movimento conversacional, no qual os interlocutores 

sentem-se compelidos a dar razões ou buscar justificativas (PONTECORVO, 2005).  

Embora, nesses dois últimos turnos, a interação tenha se estabelecido 

somente entre os dois, pode-se perceber que existem momentos na aula em que 

ocorrem interações paralelas, às vezes, imperceptíveis à escuta da professora. Os 

dois alunos acima mencionados, contudo, estabelecem uma pequena discussão, 

demonstrando divergência, o que, apesar de parecer sutil, distingue a possível 

atitude de um médico em relação à pergunta da professora. Felipo assume sua 

posição enunciativa quando se contrapõe à colocação da Letícia. Houve, conforme 

aponta Orsolini (2005), uma oposição justificada pelo Felipo que, de certa forma, 

rompe com a previsibilidade da discussão, incluindo não somente uma simples troca 

de opiniões, mas a capacidade de transformar tais expressões em conhecimento, 

possibilitado pela argumentação colaborativa (MAGALHÃES, LIBERALI, 2009) na 

interação entre eles. 
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Excerto 2 – Aula 1 

 

No momento apresentado no excerto a seguir, Matheus dizia que é preciso 

ficar feliz, pois do contrário, não é possível ir a qualquer lugar. A professora pede 

clarificação dessa ideia. Ele faz espelhamento da própria frase. Percebendo que 

Pedro não ouvia o que Matheus falava, a professora dirige-lhe a pergunta expressa 

no turno 87. 

 

Turnos20 Análise Observações / Imagens 
ilustrativas 

(87) A 42: Pedro Gaia, 
olha que interessante o 
que o amigo falou! Você 

conseguiu 
escutar?(Pedro Gaia 

balança a cabeça 
negativamente) 

Busca de engajamento do 
aluno na ação discursiva. O 

adjetivo “interessante” 
ressalta a apreciação da 

professora, dando relevância 
à participação de outro 

aluno. A interrogativa direta, 
cuja resposta a professora já 
sabe, é feita para chamar a 

atenção do aluno. 

Gestualidade negativa. 

(88) A 43: E como você 
vai conseguir dar sua 

opinião agora? Como é 
que fica? 

Tentativa da percepção da 
escuta atenta – pressuposto 

como “combinado da 
comunidade de investigação 
ou comunidade de diálogo” - 

pedido de justificativa. A 
conjunção como sugere na 
elaboração da interrogativa 

uma tentativa de persuadir o 
aluno, por meio da reflexão. 

O aluno é convidado a 
pensar de que modo ele 

participará da aula. A 
expressão “dar sua opinião” 

ganha destaque, pois ela 
representa participação e 
envolvimento com a aula. 

Alguns alunos falam ao mesmo 
tempo. 

(89) A 44: Se eu pedir 
agora pro Pedro Gaia 
dar a opinião dele, ele 
diz que não consegue. 

E ele vai ficar feliz? 

Tentativa de expansão da 
percepção anterior para o 

restante da turma, 
estendendo para uma 

possível característica em 

 

                                                             
20 A continuidade, na sequência dos turnos, não foi obedecida neste excerto. Foram excluídos os 
turnos: 94, 99, 100 e 101 por não serem relevantes na constituição da sequência discursiva. 
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resposta à questão 
controversa (“O que é 

preciso fazer para gente 
crescer forte e feliz?”), 
retomada nesse turno.  

A retomada da questão 
controversa, aproveitando o 

conflito, mostra que a 
professora retomou o 

objetivo da aula.  

Ao introduzir, por meio da 
oração subordinada 

adverbial condicional, a 
impossibilidade de dar 

opinião, aponta para uma 
nova definição do que é ser 
feliz e saudável: participar 

também é escutar. 

(90) Alguns dizem: Não. Réplica mínima.  

(91) A 45: Então, o que 
é preciso também pra 

gente ser feliz e 
saudável, Pedro Gaia?. 

Questionamento que conduz 
a resposta e possível 

constatação da importância 
do ouvir como forma de 
participação, mas não, 
necessariamente, como 
forma de ser saudável e 

feliz. 
 

Pedro fica pensando, antes de 
dar a resposta. 

(92) Pedro Gaia1: 
Escutar. 

Confirmação da resposta 
esperada, previsibilidade, 

demonstrada também pelo 
movimento lateral da cabeça 

do aluno.  

Movimento de cabeça realizado 
pelo Pedro. 

(93) A 46: Es-cu-tar 
Modalização na entonação e 
ritmo da voz para percepção 

da resposta aos alunos. 

A professora fala a palavra 
lentamente. 
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(95) A 46: Gabriela 
Bayler, você concorda 
com que o Pedro Gaia 
falou agora? Por quê? 

Questionamento que busca 
concordância ou 
discordância com 

justificativa e articulação das 
falas. O verbo concordar é 

um verbo de dizer que, 
introduzido na interrogativa, 
solicita uma qualificação do 

que é dito pelo Pedro. O 
pronome interrogativo por 

que solicita uma justificação 
dessa qualificação. 

  

(96) Gabriela Bayler 1: 
Porque quando a gente 

escuta, a gente 
consegue fazer coisas. 

Réplica elaborada, 
expansão da resposta com 
relação à importância da 
escuta atenta. A oração 

principal do período (“a que 
gente consegue fazer 

coisas”) não qualifica o 
posicionamento de Pedro.  

  

(97) A 47: Quando a 
gente escuta consegue 

fazer coisas? Que 
coisas? 

(Fernanda toma o 
turno) 

Pedido de explicação com 
apresentação de exemplo. A 

interrogativa direta 
demonstra a insistência da 

professora em estimular 
uma resposta que, 

realmente, concorde ou 
discorde. 

 

Gabriela fica pensando, mas 
não reponde. 

 

(98) Fernanda 2: 
Aprender. 

Resposta exemplificada que 
não foi dirigida à colega, 

mas respondida por ela. O 
verbo aprender é um verbo 

dinâmico comum ao 
cotidiano da criança e de 

grande relevância no 
contexto escolar. Utilizá-lo 
pode sugerir que a aluna 

entende a sua importância 
no espaço da sala de aula, 

funcionando como um 
argumento irrefutável para o 

contexto da discussão. 

  

(102) Letícia 4: A gente 
escuta e aprende. 

Espelhamento como 
afirmação da pergunta da 
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professora no turno 99. A 
retomada do verbo escutar 
ligado ao verbo aprender 

pela conjunção e sugere não 
apenas a adição de orações, 

mas aprender é uma 
consequência do escutar. 

Esse posicionamento aponta 
o pensamento implícito de 
que não escutar equivale a 

não aprender. 

 

Nesse excerto, a professora dirige à pergunta ao Pedro Gaia, porque percebe 

que ele não estava ouvindo, mas não chama sua atenção por meio de uma alguma 

orientação direta. Ao invés disso, busca o engajamento do aluno na ação discursiva 

pela sequência das perguntas feitas (“Você conseguiu escutar?”; “E como você vai 

dar sua opinião agora?”; “Como é que fica?”), levando o aluno perceber a 

importância da escuta atenta para participação e manifestação de sua opinião. 

Pedro, ao responder “Escutar” (turno 92), mostra-se responsivo, expressando seu 

pensamento e assumindo responsabilidade sobre os outros. O caráter responsivo 

denotado em sua resposta implica pensar no papel fundamental que o outro exerce 

nos processos de interação verbal, conforme postula Bakhtin (2003), pois é pela 

interação que o sujeito é levado a agir, a responder, construindo assim seu discurso. 

Pela redefinição de “ser feliz e saudável” como equivalente a “participar e 

escutar”, mesmo isso podendo não ser, necessariamente, aplicável à escuta, a 

professora atribui um aspecto social, que mobiliza um agir crítico-reflexivo, conforme 

Sanchez-Vasquez (2007), pois é uma resposta responsável, em termos 

bakhtinianos, à situação discursiva que se impõe na aula, já que mostra, por meio da 

argumentação colaborativa, que o espaço coletivo é dividido entre a participação e o 

momento de escuta, algo que se repete em diferentes situações da vida. 

A professora, ao dirigir a pergunta para a aluna Gabriela (“Você concorda com 

o que o Pedro Gaia falou agora? Por quê?” - turno 95), solicitando sua opinião em 

relação ao que havia sido dito anteriormente por Pedro Gaia, proporciona a 

oportunidade da tomada de posição pela aluna, além da articulação do assunto e 

sua exemplificação. Como a primeira resposta dada não qualifica o posicionamento 

de Pedro (“Porque quando a gente escuta consegue fazer coisas” - turno 96), a 
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professora acrescenta um espelhamento associado a um pedido de explicação 

(“Quando a gente escuta consegue fazer coisas. Que coisas?” - turno 47). Essa 

atitude, segundo Orsolini (2005), possibilita o desenvolvimento de um argumento, 

contribuição que favorece o entendimento e aproxima-o ao alcance das crianças. 

Além disso, a marca na expressão “A gente escuta, a gente consegue fazer coisas”, 

remete a nós, o “eu coletivo”, que marca responsabilização pelas suas falas e o 

engajamento na ação discursiva.    

Pela inclusão da colocação de Fernanda (“Aprender” - turno 98), há uma 

dedução pelos participantes que escutar os outros é uma forma de aprendizagem. 

Pressupõe, também, uma linearidade nos papéis entre professores e alunos, 

rompendo com a o modelo tradicional criticado por Freire (1987), no qual só o 

professor “deposita saberes na mente dos alunos” (educação bancária). 

No turno 102 (“A gente escuta e aprende”), Letícia estabelece uma relação 

que remete à ideia do escutar associado ao aprender. Ouvir é um estímulo externo 

que pode provocar respostas internas envolvidas nos processos mentais superiores 

(VYGOTSKY, 2003), que, a partir da criação de significados, promovem uma 

aprendizagem que conduz ao desenvolvimento.   

Pode-se destacar a marca da responsividade inerente ao processo da 

interação verbal estabelecida entre as crianças, pois os enunciados nasceram dessa 

relação permeada das palavras carregadas do tom valorativo assimilados por eles, 

reelaborados e reacentuados, circunscrito ao momento enunciativo (BAKHTIN, 

2003).  

 

Excerto 3 – Aula 1 

 

No seguinte momento da aula, a professora perguntava se seria importante 

ouvir para aprender. Muitos concordaram. Arthur tenta justificar o que se aprende 

ouvindo. Luca diz ter aprendido com o Murilo, na aula daquele dia, que uma planta 

pode nascer de outra. Matheus acrescenta que para uma pessoa ser feliz é preciso 

fazer a coisa certa na hora certa, quando a professora faz a pergunta do turno 61.  
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Turnos Análise Observações / Imagens 
ilustrativas 

(131) A 61: E como que 
é que na aula de 

Filosofia fazer a coisa 
certa na hora certa? 

Pedido de explicação com 
tentativa de associação do 

argumento dado com a 
finalidade de um possível 

objetivo da aula de 
Filosofia. 

 

(132) Matheus 8: 
Escutar você, falar as 
opiniões quando você 
fizer uma pergunta, ou 
você ajudar um amigo, 

ou falar se você 
concorda ou não. 

Argumento de autoridade, 
exemplificado e pragmático 
e que também demonstra 

cooperação. O verbo 
escutar é utilizado 

novamente, contudo, o 
complemento verbal 

sugere apenas que se 
deve escutar a professora. 

A expressão “falar as 
opiniões” retoma a ação de 

participar, entretanto, a 
oração subordinada 

adverbial temporal sugere 
que essa participação está 
condicionada ao momento 

em que a professora 
pergunta, o que demonstra 
conhecimento de alguma 

norma ou regra que 
conduz a atividade.  

 

Imagem ilustrativa do momento 
de participação do aluno e de 

seu engajamento na discussão. 

(133) Letícia 6: E 
escutar o amigo falar 

também.(Algum tempo 
depois, Felipo solicita o 

turno) 

Réplica elaborada 
exemplificativa, ampliação 
aos exemplos dados por 
Matheus. A conjunção e 

utilizada pela aluna 
introduz um complemento 
ao argumento utilizado por 
Matheus, inserindo novo 
complemento ao verbo 

escutar: “o amigo”.  

 

(139) A 64: Ah tá. Fala 
Felipo. 

Engajamento do Felipo na 
ação discursiva.  

 

(140) Felipo 5: Pondo 
as opiniões porque se 
um amigo fala errado, 

você pode… 

Tentativa de réplica 
elaborada exemplificada 

 

(141) Alguém diz: 
Corrigir. 

Tomada de turno com 
conclusão do exemplo 
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(142) Felipo 5: É corrigir 
e falar certo. 

Espelhamento e expansão. 
Nos três últimos turnos, a 
fala de Felipo revela, pela 

expressão “pondo as 
opiniões”, a importância de 

expor o que se pensa 
durante as aulas. A 

justificativa introduzida pela 
conjunção porque seguida 

de uma oração 
subordinada adverbial 

condicional “se um amigo 
fala errado” demonstra um 
conceito sendo formado 

erroneamente, pois 
contrapor o colega não 

deve ser visto como 
“corrigir e falar certo”. A 

professora poderia ter feito 
uma intervenção, 

buscando especificar 
melhor os conceitos que 

estão sendo 
desenvolvidos.  

 

 

Com o questionamento realizado ao Matheus pela professora no turno 131 

(“E como é que é na aula de Filosofia fazer a coisa certa na hora certa?”), além da 

introdução de outra questão controversa, realiza a possibilidade dos alunos 

estabelecerem relações entre o que haviam dito anteriormente com a aula de 

Filosofia, como um possível entendimento de que forma e para que finalidade essa 

aula pode ser útil.  

As colocações iniciais na resposta de Matheus (“Escutar você, falar as 

opiniões quando você fizer uma pergunta” - turno 132) parecem apontar que o 

“escutar-aprender”, está centrado na figura da professora. Contudo, na sequência do 

turno (“[…] ou você ajudar um amigo, ou falar se concorda ou não”), a conjunção 

alternativa “ou” introduziu outras especificações. Nesse trecho, no uso do pronome 

você, o aluno refere-se agora ao outro, não mais somente à professora, 

demonstrando outras possibilidades de objetivo para essa aula.   

No turno seguinte (“E escutar o amigo falar também”), a aluna Letícia reforça 

a importância da escuta atenta, da manifestação das opiniões do outro, da 

aprendizagem com o outro, fazendo do significado compartilhado um sentido que 
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pode ser também interiorizado. Essa ampliação evidencia o quanto os saberes estão 

sendo compartilhados para se construir o sentido coletivo de escutar-participar como 

sinônimo de “fazer a coisa certa na hora certa”, expressão introduzida pela questão 

da professora.  

Na sequência, no turno 140, Felipo se engaja na ação discursiva na tentativa 

de exemplificar outro aspecto importante referente ao manifestar-se durante a aula 

(“Pondo as opiniões porque se, um amigo fala errado, você pode…”, mas outro 

aluno toma-lhe o turno acrescentando “corrigir” - turno 141). Dessa forma, realiza a 

conclusão do exemplo, que é acompanhada da continuidade de outra fala do Felipo 

(“É corrigir e falar certo”), indicativa de processo de co-construção, discutido por 

Pontercorvo (2005). Trata-se de uma manifestação na disponibilidade e 

permeabilidade de captar o pensamento do outro, na tentativa de construir 

conjuntamente um pensamento-discurso ou como interação elíptica, assinalada por 

Vygotsky (1998) como linguagem interna entre dois interlocutores, que compartilham 

o objeto de seu pensamento. 

Assim, por meio da linguagem argumentativa, houve organização, 

transmissão e apropriação das experiências individuais e coletivas, possibilitando a 

formação da consciência conectada aos processos de pensamento (VYGOTSKY, 

2003). Destaca-se, desse modo, um aprendizado promovido pela troca de opiniões e 

experiências, possibilitada pela imbricação dos vários sentidos externalizados. 

 

Excerto 4 – Aula 1 

 

No excerto destacado abaixo, Mariana explicava que ocorre falta de 

educação, quando uma pessoa com a qual falamos nos ignora, ou seja, não nos 

ouve. A professora convida Letícia a continuar discutindo sobre o tema. A aluna 

complementa apontando que é preciso ficar feliz, porque ter raiva faz mal. Henrique, 

incentivado a manifestar sua opinião, fica indeciso e, por meio de gestos, discorda 

que ter raiva faz mal. Alguns alunos dizem que sim e outros negam essa asserção, 

quando a professora requisita o entendimento de Pedro sobre a temática. 
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Turnos Análises Observações/Imagens 
ilustrativas 

(180) A84: Ter raiva 
faz bem ou faz mal, 
Pedro Aricó?Pedro 
balança a cabeça 
afirmativamente 

Pedido de posicionamento e 
engajamento do aluno na ação 

discursiva. 
Gestualidade afirmativa 

(181) A85: Faz bem 
ter raiva? Por quê? 

Pedido de explicação.  

(182) Pedro Aricó 1: 
Porque é bom ter 

raiva… se solta a sua 
raiva. 

Ter raiva e soltar a raiva são 
tratados como expressões 

sinonímicas pelo aluno. Por 
isso, a réplica elaborada não 

responde à pergunta.  

A resposta do aluno promove 
risos dos colegas. 

Ao seu lado Eric e Tiago Akira 
riam. 

(183) Alguém 
pergunta: “Como?”. 

A conjunção como sugere o 
pedido de esclarecimento. Ao 
solicitar a expansão do que foi 

dito, fica pressuposto que a 
turma espera que o colega 
explique de que modo isso 
pode acontecer para ser de 

fato bom.  

 

(184) Alguns falam: 
Pede pra ele explicar. 

Repetição da mesma 
pressuposição anterior, por 

meio de um pedido de 
explicação.  

 

(185) A86: Como 
você solta a sua 

alegria com a raiva? 

A professora reformula o 
pedido de esclarecimento, por 

meio da contraposição 
semântica entre os 

substantivos “alegria” e “raiva”.  

 

(186) Pedro Aricó 2: 
Solta sua raiva. 

O aluno repete posicionamento 
anterior. 

 

Pedro demonstra estar satisfeito 
com sua colocação. 
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(187) A87: Como 
você solta a sua 

raiva? 

O pronome interrogativo 
“como” marca o pedido de 

explicação 
 

(188) Pedro Aricó 3: 
Soltando a raiva. 

O aluno continua repetindo o 
que já havia dito nos turnos 

182 e 186. 
 

(189) A88: O que é 
ter raiva pra você? 

A professora reformula a 
questão e, por meio, do verbo 

não-dinâmico “é”, solicita a 
qualificação da expressão “ter 

raiva”. Esse pedido de 
esclarecimento aponta para 
uma definição que parte do 
conhecimento do aluno, do 

que ele já vivenciou. 

 

(190) Pedro Aricó 4: 
Bater na minha irmã. 

Réplica elaborada com 
exemplificação. 

Algumas crianças riem. Pedro 
olha para os lados sorrindo 

também. 

(191) A89: Você acha 
isso bacana? 

O verbo achar é uma marca de 
modalização. Nesse caso, a 

pergunta feita introduz a 
dúvida, a incerteza, 

possibilitando que o aluno, 
enquanto enunciador inscreva 

o que pensa. 

No contexto, esse pedido de 
explicação é de suma 

importância diante da atitude 
dos colegas, ao acharem que 

bater na irmã possa ser 
engraçado. 

 

Novamente, a resposta do 
aluno induz alguns colegas a 

rirem. 

(192) Pedro Aricó 5: 
Nãaao. 

A resposta é esperada, o que 
ocorre por meio de réplica 

simples, marcada pelo 
advérbio de negação.  

 

(193) A90: Mas você 
disse que ter raiva é 
bom. Não é bom? 

A conjunção adversativa mas 
marca um pedido de 

posicionamento e 
esclarecimento, levando o 

aluno a refletir sobre a 
incompatibilidade de suas 

colocações anteriores.  

A definição solicitada pela 
questão induz o aluno a uma 

nova resposta, já que a 
pergunta é formulada pela 
negativa (“Não é bom?”). 

 



115 

(194) Pedro Aricó 6: 
A minha psicóloga 

falou… ela falou que 
é bom… 

Tentativa de esclarecimento 
citando referência de sua 

psicóloga. Argumento 
internamente persuasivo.  

 

(195) A91: É bom?… 
Pergunta com insistência da 

professora. 
 

(196) Pedro Aricó 7: 
É. 

Réplica simples  

(197) A92: E você faz 
o quê com essa 

raiva? 

O pedido de esclarecimento 
feito pela professora ocorre por 

meio da reformulação da 
questão, introduzindo o verbo 
dinâmico fazer, de modo que 
possa induzir o aluno a refletir 
sobre outra ação que não seja 
a mencionada anteriormente 

(“bater na irmã”). 

 

(198) Pedro Aricó 8: 
Eu jogo fora (pausa) 

apertando 
massinha… 

Réplica elaborada com 
exemplo. 

 

(199) A93: Olha que 
bacana que o amigo 

falou! Vocês 
escutaram? Ele disse 
que ter raiva é bom, 

aí alguns amigos 
riram. Aí, ele explicou 
que quando a gente 
tem raiva, a gente 

tem que pôr pra fora. 
E ele põe pra fora, 

apertando massinha. 
Olha que legal! É um 
jeito de pôr pra fora a 
raiva, porque se não 
colocar a raiva pra 

fora… Outro dia você 
me disse que 

acontece o quê com 
você? Onde dói? 

Apreciação positiva, 
acolhimento da professora e 

retomada de possíveis 
equívocos pelos alunos quanto 

ao posicionamento de soltar 
raiva batendo em alguém. Ela 
elogia sua “dica” de “apertar 
massinha” como uma forma 

possível de exteriorizar a raiva, 
valorizando-a com o uso dos 
adjetivos “bacana” e “legal”. A 
última pergunta proferida ao 

aluno, com pedido de 
explicação e exemplo, ainda 

possibilita resgatar uma 
situação cotidiana ocorrida 

anteriormente. 

Modalização na voz. 
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(200) Pedro Aricó 9: 
Dói aqui. 

Esclarecimento com 
gestualidade demonstrativa. 

 

Pedro enquanto falava 
apontava com a mão o seu 

coração. 

(201) A94: Dói aqui!  
Quando dói aqui, a 
gente não se sente 

muito bem, não é? E 
aí a gente precisa pôr 

para fora. 

O verbo precisa indica uma 
necessidade deôntica, ou seja, 

uma obrigatoriedade, o que 
marca adesão ao 

posicionamento do aluno, 
possibilitando a transposição 
dessa atitude em situações 

semelhantes que podem 
ocorrer no cotidiano das 

crianças. 

 

A professora também apontava 
seu próprio coração. 

 

Nos turnos apresentados entre os excertos 3 e 4, Letícia introduz a expressão 

“Você tem que ser feliz, porque ter raiva faz mal pra gente”. A aluna traz um assunto 

polêmico – se ter raiva é bom ou ruim – que se torna uma questão controversa. Essa 

expressão traz uma importante discussão de situação de vida real. Tal questão 

possibilita romper com o paradigma que um indivíduo possa apenas sentir emoções 

agradáveis ou ter atitudes boas, afinal, raiva é sentimento comum a todo ser 

humano, o problema consiste em como lidar com essa sensação.  

A discussão desse conflito torna-se oportuna. Como já explicitado 

anteriormente, por não haver roteiro previsível, ao se tratar das questões que 

emergem durante uma aula como essa, é importante que haja preparo e 
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intencionalidade do professor na elaboração do tipo de pergunta pertinente ao 

momento. Essa atitude pode ser deflagrada no excerto, quando a professora 

questiona o aluno Pedro Aricó (“Ter raiva faz bem ou faz mal?” - turno 180). Como 

resposta obtém apenas uma gestualidade afirmativa, mas prossegue na tentativa do 

engajamento do aluno, solicitando uma explicação por meio de outra pergunta (“Faz 

bem ter raiva? Por quê?” - turno 181). O aluno, inicialmente, não consegue 

expressar com clareza sua opinião (“Porque é bom ter raiva… se solta sua raiva”). 

Alguns colegas riem, outros solicitam explicação. A professora reformula o pedido de 

esclarecimento, utilizando uma contraposição semântica entre os substantivos, por 

meio da pergunta “Como você solta a sua alegria com a raiva?”, buscando algum 

tipo de argumento que justificasse essa contradição. Pedro, contudo, justifica com a 

expressão “Solta sua raiva”, frase que, praticamente, reitera seus dizeres anteriores.  

Nos turnos 187 e 188, a professora e o aluno insistem no pedido de explicação 

e na mesma resposta, respectivamente. A postura de Pedro leva-a a reformular a 

questão (“O que é ter raiva pra você?”), apontando, assim, para uma necessidade de 

definição do sentimento “raiva”, sugerido no pedido de esclarecimento. A resposta 

inesperada (“Batendo na minha irmã”) rompe com a previsibilidade do discurso e 

provoca risos em alguns colegas. A risada dos amigos parece manifestar aceitação 

da possível atitude de Pedro. Diante dessa reação, ele também ri, deflagrando estar 

satisfeito com a receptividade de sua resposta.   

A exemplificação do aluno poderia evidenciar a permissividade ou satisfação, 

em soltar a raiva batendo nas pessoas e suscitar a compreensão equivocada tanto 

para os sentidos individuais, como para os significados compartilhados pelo grupo. A 

professora mostra-se responsável e responsiva, ao fazer com que aluno reflita, 

reapresente sua exemplificação (“Eu jogo fora apertando massinha”), por meio das 

perguntas: “Você acha isso bacana?”; “É bom?”; “E você faz o quê com essa raiva?”. 

Igualmente, valoriza-o perante o grupo, resgatando a situação cotidiana ocorrida 

antes. Dessa forma, promove uma compreensão de como agir em situações nas 

quais esse sentimento possa se manifestar.  

A mediação demonstrada pela professora ofereceu um encorajamento facilitador 

de aprendizagem, deflagrado como pensamento reflexivo, discutindo sobre conteúdos 

da vida, da experiência e de conhecimentos para tomada de decisões mais coerentes. 

Como apontam Magalhães (2011) e Oliveira (2011), apoiados em Vygotsky, nas 
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relações que se estabelecem entre pares, nos contextos sócio-histórico-culturais, a 

dialogia e a alteridade são centrais para a compreensão da constituição da consciência 

humana. Nesses momentos de discussão, foi importante a forma como a professora 

interveio de forma responsiva na promoção de uma consciência pela reflexão.  

 

SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS NA AULA DE 10/05/2010 

● A escuta atenta do outro, como forma de participação e aprendizagem. 

● Raiva, sentimento comum a todos: como lidar com ela. 

● Ter amigos é importante para ser feliz. 

 

 

Figura 8: Significados compartilhados – Aula 1  
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5.2 Aula 2 – Discutindo a performance 1 – Perfis familiares (30/08/2010) 

 

A seleção da segunda aula ocorreu por ser um dos momentos de 

externalização dos sentidos individuais internalizados, com a finalidade de analisar a 

percepção dos alunos em relação às suas atuações e/ou às dos colegas nas 

performances realizadas. Dessa maneira, buscou-se evidenciar a possibilidade de 

vivenciar papéis próximos aos temas discutidos em aulas anteriores, contribuindo 

como referenciais para a formação de um agir crítico-reflexivo, demonstrado nos 

turnos das falas argumentativas, ou seja, inserir na sala de aula situações em que se 

reflita sobre a “vida que se vive” (MARX e ENGELS, 1845-46, p. 26). 

 

5.2.1 Contexto da aula 

 

Na primeira aula de Filosofia, após as férias de julho, foram retomados os 

principais assuntos discutidos no primeiro semestre. A professora sugeriu que os 

alunos encenassem algumas das situações debatidas, aproveitando uma situação 

em que Matheus mencionou algo sobre “criança birrenta”. Os alunos ficaram 

motivados com a sugestão. Foram propostos, pela professora, três perfis de famílias 

para serem encenados: (a) filhos birrentos e pais equilibrados; (b) filhos submissos e 

pais mandões; (c) pais submissos e filhos mandões.  

Para cada grupo, foram escolhidos quatro alunos, perfazendo um total de 

doze atuantes. Procurou-se distribuir papéis entre eles, contrastando dos perfis que 

costumeiramente apresentavam em classe. O objetivo era que pudessem, de 

alguma forma, vivenciar situações em que normalmente não agiriam da forma 

esperada e sentiriam outras possibilidades de agir e ser, com o propósito de criar 

referenciais para escolhas futuras, mas baseadas em informações e não por falta de 

opções desses referenciais. Os demais alunos assumiram o papel de observadores 

e escolheram, previamente, quais dos perfis analisariam, com o objetivo de realizar 

comentários futuros.  
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Figura 9: Imagens ilustrativas da 1ª performance (23/08/10) – filhos birrentos e pais submissos. 

 

Após essa organização, os grupos de atores tiveram alguns minutos para 

combinar suas apresentações. A professora se reuniu com os demais alunos, a fim 

de orientar as observações. Na semana seguinte, houve a apresentação dos grupos 

de acordo com os perfis caracterizados. Acabada as encenações, atores e 

observadores preencheram uma folha21, na qual registraram suas sensações ao 

atuarem, ou suas observações sobre a atuação dos colegas nas performances 

executadas. 

Os excertos selecionados para análise reportam-se à aula posterior, na qual 

os alunos fizeram suas avaliações, discutindo suas atuações, como também os 

observadores emitiram suas opiniões a respeito dessas performances. O debate se 

                                                             
21 Os dois modelos de atuante e de observador encontram-se nos anexos (DVD). 
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apoiou em dois grandes assuntos: o tema das performances (perfis familiares) e o 

modo de conduzir as performances (a atuação), conforme pode se verificar no plano 

global a seguir. Os alunos são questionados e expõem suas sensações enquanto 

“atores”; confrontam essas atuações com suas atitudes reais e opinam sobre o 

desempenho dos colegas nas encenações.   

 

5.2.2 Apresentação do plano global da aula 

 

O quadro abaixo apresenta o plano global da segunda aula selecionada, 

expondo a síntese dos assuntos que foram discutidos. 

 

TURNOS SÍNTESE DESCRITIVA 

1 

A professora organiza a turma em roda, alinhando-os e orientando-os. 
Certifica-se da compreensão de que a aula não seria uma nova 
apresentação teatral dos grupos, mas sim, uma discussão. Confere o 
entendimento de todos. 

2 Quase todos os alunos entendem e concordam. 

3 
Pedro Aricó questiona se as apresentações dos grupos continuarão na 
próxima aula.   

4 – 6  
A professora esclarece que não, assegura-se da compreensão e faz a 
proposta da aula: discutir sobre as apresentações da aula passada. Começa 
a relembrar o tema do primeiro grupo.   

7 – 10 
Alguns alunos junto com a professora relembram que era sobre uma família 
com filhos birrentos.  

8 – 20 
Os integrantes do grupo apresentam seus papéis, seguindo solicitação da 
professora: Matheus (o pai), Eric (o filho), Letícia (a filha) e Biju (a mãe).  

21 – 26 

A professora sugere dois momentos de discussão. No primeiro, os atores 
falariam sobre suas performances. No segundo, os observadores fariam 
comentários. Biju mostra-se bastante entusiasmada e eufórica com a 
proposta. 

27 – 41 
Biju é questionada sobre sua sensação no papel de mãe. Ela disse ter se 
divertido e que foi difícil tomar conta de uma filha tão birrenta quanto a 
Letícia.  

42 – 52 

A professora transpõe a situação de filha birrenta para ela, na realidade, e 
da possível dificuldade de sua mãe ao cuidar dela. Ela se percebe aos 
poucos (com a ajuda para lembrar-se de fatos da Gabi Schumacker) como 
uma filha um tanto birrenta. Não consegue dizer sobre como sua mãe se 
sente ao cuidar dela, quando faz birra. 
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53 – 64   

Letícia comenta sobre sua performance. Diz ter sido fácil atuar como uma 
criança birrenta. Primeiro, assumiu-se como uma criança não birrenta. 
Quando a professora questionou sobre sua facilidade em fazer o papel, 
justificou que quando “pequena” fazia birras esporadicamente.  

65 – 72   
Letícia, Matheus e Biju ficam debatendo se o melhor termo a ser usado seria 
“criança”, “pequena” ou “menor”. 

73 – 91  
Biju disse que com a atuação aprendeu a não fazer birra. Letícia disse ter 
gostado de seu papel, mas não conseguiu dizer se aprendeu algo com isso. 

92 – 96 

Iolanda acha estranho Letícia não conseguir explicar por que gostou e o que 
teria aprendido, uma vez que, todos eles, após as performances, 
escreveram exatamente sobre isso. Biju faz a justificativa pela amiga, 
alegando a falta da memória, fato que aconteceu inclusive com ela própria. 

97 – 119   

Quando Eric inicia seus comentários sobre seu personagem, dizendo ter 
sido o irmão da Letícia, há uma pequena polêmica entre o Felipo, Matheus e 
a professora tentando mediar. O debate gira em torno da questão se, 
enquanto filho, pode-se ao mesmo tempo ser irmão.  

120 

Eric procura esclarecer que houve um equívoco na interpretação. Elucida 
que na elaboração da produção escrita pós-performance, a professora 
elencou como personagens “pai, mãe, filho(a) e irmão (ã)” e teria dito que o 
principal papel seria o do filho ou filha. 

121 – 127 
Felipo, Matheus ainda fazem questão em afirmar que a Letícia era a irmã 
“birrenta” e o Eric, o “filho”. A professora retoma a discussão com foco na 
atuação, questionando Eric sobre isso.   

128 -141 
Eric disse que gostou do seu papel, sentiu-se “normal” ao fazê-lo. Também 
assumiu ter sido um pouco birrento quando “menor”. Thiago Akira afirma que 
ele ainda é menor, não é adulto. Gustavo acrescenta “menor de idade”.  

142 – 157 

Matheus, quando questionado sobre a sua sensação como pai, responde 
com termos “da hora”, “demais”, “legal”. Biju sente-se incomodada com as 
respostas e repete a pergunta para ele. Ele insiste na resposta. Thiago Stoll 
também repete o questionamento feito pela professora. 

158 -168 
A professora insiste para que Matheus responda e recupera a pergunta, 
destacando a importância de ser específico nessas qualificações. Questiona, 
inclusive, sobre sua forma de ser em casa com a mãe e o irmão. 

169 – 173  
Matheus não se considera birrento, mas diz que o irmão é um pouco. 
Comenta que, eventualmente, ocorrem conflitos entre eles. 

174 – 179 
Alguns colegas comentam sobre a atuação do grupo dizendo que Eric foi pouco 
birrento e Letícia mais. Biju acrescenta que “sua filha” foi irritante e chorona. 

 

180 – 195 

 

Gustavo questiona Matheus sobre como seria contracenar com seu irmão, 
se teria sido mais difícil. Matheus responde afirmativamente e acrescenta 
que, por ser muito pequeno, ele não se lembraria dos combinados para 
encenação.   

196 – 210  
Gabriela Bayler, Felipo e Arthur continuam comentando a apresentação, 
atuação ou apreciação da encenação no geral, ou específica de algum deles 
na performance.  
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211 – 220  

Os participantes iniciam a discussão da segunda apresentação, cuja 
característica, era de uma família com filhos mandões e pais submissos. 
Relembram os personagens: Thiago Stoll, o filho; Natália, a irmã; Gabriela 
Bayler, a mãe e Pedro Gaia, o pai. 

221 – 235 

Thiago se apresentou como um bebê. A professora questiona por que um 
bebê mandão e não uma criança um pouco maior. Ele se justifica, dizendo 
ser mais engraçado, emocionante e que possibilitaria engatinhar, dormir. 
Disse que gostou da sua atuação. 

236 – 247  

Pedro Gaia sentiu-se como um escravo sendo um pai submisso. A 
professora pergunta aos dois últimos meninos se agiam dessa forma com 
seus pais. Pedro afirma que eventualmente sim. Thiago disse fingir dormir 
quando vê TV no sofá, para ser carregado no colo pelo pai. 

248 – 271   

Gabriela Bayler diz ter sentido também uma escrava cuidando dos filhos 
mandões. Disse que com a apresentação aprendeu a não ser mais birrenta. 
Natália achou divertido atuar como irmã, mas que, na “vida real”, é 
obediente, solicitando sempre que deseja alguma coisa.  

272 -282 
Iolanda achou que a apresentação do grupo foi muito curtinha, Gabriela 
acha que não fez muita coisa, só deu dinheiro aos filhos. Não consegue 
saber por que não conseguiu fazer mais. Thiago acredita que foi opção dela.  

283 – 292  

A professora sugere que o grupo poderia ter combinado melhor sobre a 
atuação de cada um. Thiago alega que o grupo assim o fez, mas que a 
Gabriela optou pela atitude que demonstrou na apresentação. A professora 
alega que foi um trabalho individual, apesar de ter proposto ser realizado em 
grupo, não houve colaboração entre eles. 

293 – 301  

Pedro Gaia discorda da professora. Alega que cada um disse o que iria 
fazer, que deram palpites sobre as ações dos colegas, mas que o grupo 
tinha que aprovar se seria bom ou não, para que fosse realizado. Gabriela 
disse que recebeu sugestões, porém considerou que não combinavam.   

302 – 310  
Murilo questiona as atitudes do Thiago na apresentação, ficando deitado e 
dormindo várias vezes. Pedro Gaia justifica que um bebê dorme mais do que 
um adulto  

311 – 313 

Thiago alega que era para ficar mais engraçado e tenta fazer uma analogia 
com as fábulas. Se nas fábulas os animais podem falar, logo, na peça, ele 
poderia dormir muitas vezes. A professora questiona se sua intenção era 
provocar risadas. Ele alega que era para ficar “mais legal”.   

314 – 325  

Murilo questiona novamente o Thiago. Como alguém dorme tanto em tão 
pouco tempo. A professora justifica a atitude, dizendo tratar-se de um teatro. 
Arthur também questiona a atuação do Thiago solicitando o vídeo game, 
bem como a de Pedro Gaia (pai), comprando-o para ele. A professora 
acrescenta que um bebê não poderia conhecer um tipo específico de game.   

326 – 329  

Thiago, novamente, tenta justificar fazendo analogia com as fábulas. No 
entanto, ele para no raciocínio “se nas fábulas, os animais falam…” A 
professora auxilia-o, completando na peça, um bebê pode escolher, mesmo 
que, na realidade, não conheça.   

330 – 335   Felipo alega que “na realidade” sua irmã tem só quatro anos e sabe cantar 
muitas músicas. A professora acrescenta que. entre a realidade e o teatro, 
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muitas situações podem ocorrer. Propõe o início da discussão da 
performance do terceiro grupo. 

336 – 343  

A professora certifica-se dos papéis dos alunos. Vitória, a mãe; Gustavo, o 
pai; Rubens, o irmão e Fernanda, a filha. Faz novas orientações sobre a 
postura da turma e questiona ao Gustavo como se sentiu no papel de um pai 
mandão. 

344 – 355   

Gustavo alega que achava que iria ser “legal”, que tinha pretensões não 
realizadas. Conclui dizendo ter ficado muito quieto. A professora diz ter 
ficado com a mesma impressão, propõe falar disso depois e passa para a 
indagação do Rubens, na sensação de ter atuado como filho submisso.  

356 – 374  

Rubens argumenta ter se sentido péssimo. Quando inquirido pela 
professora, se seus pais agem dessa forma, ele nega. Diz também que na 
relação deles, mesmo quando há necessidade da orientação dos pais em 
relação a uma atitude mais importante, fazem-no sempre com educação.     

375 – 380  

Thiago Akira comenta que sua mãe diz “pega a minha bolsa”. A professora 
questiona se, dessa forma, ela não estaria mandando, mas pedindo. Ele 
concorda, porém afirma que ela mesma poderia levantar-se e pegar. A 
professora não dá continuidade e passa a discussão para a Fernanda sobre 
a percepção de seu papel. 

381 – 411    

Fernanda não soube dizer como se sentiu sendo filha submissa, embora 
dizendo conhecer qual seria sua atuação, não conseguiu fazê-la. Eric diz 
que ela ficou andando o tempo todo sem falar. Felipo rouba o turno e 
relembra o perfil da família, sendo pais mandões e os filhos obedientes. 

412 – 427 

Vitória, questionada pela professora, comenta que não gostou muito de seu 
papel por não ter feito quase nada. Estendeu essa opinião para atuação de 
todo o grupo. Quando indagada sobre o motivo do grupo não ter feito quase 
nada, não conseguiu explicar. Thiago Akira pergunta qual foi o combinado 
do grupo, ela continuou não sabendo explicar.   

428 – 441  

A professora questiona esse possível perfil para a família da aluna. Vitória 
alega que os pais são parcialmente mandões. Acrescenta que ela é 
autoritária com os dois. A professora elogia sua atitude de reconhecimento 
perante a classe. Eric comenta que a colega admitiu essa característica. A 
professora, além de achar importante, considera interessante que, 
cotidianamente, ela seja dessa forma e tenha encontrado dificuldade na 
realização desse papel (segundo a aluna).    

442 – 449  

Biju toma o turno e critica a atuação de todo o grupo, alegando que apenas 
o Rubens disse algo, o restante manteve-se repetidamente caminhando de 
um lado para o outro. A professora propõe perguntar para os integrantes do 
grupo qual seria a atuação pretendida por eles. Thiago Akira argumenta que 
já havia feito esse questionamento anteriormente. 

450 – 462  

Gustavo coloca que o combinado não foi cumprido, apresentando algumas 
atitudes não realizadas, mas planejadas. Fernanda contrapõe, dizendo que 
ele não falou. O aluno justifica-se, dizendo ter pensado, mas não falado, 
achando que daria errado. Biju opina que não daria errado. A professora 
solicita que ela justifique sua opinião.  

463 – 468   Felipo toma o turno, afirmando que os colegas falaram três palavras e só 
caminharam de um lado para o outro. Biju acrescenta que misturaram, 
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ficaram confusos e não sabiam o que fazer. Gustavo concorda com Felipo, 
porém quando tenta concluir seu pensamento, alguns colegas falam ao 
mesmo tempo e a professora passa a vez para a Gabriela Bayler.  

469 – 479 

Gabriela argumenta que o grupo não se ajudou, diz acreditar que o Gustavo 
deveria ter mencionado o que pensou para os colegas. A professora 
acrescenta que não houve um trabalho de grupo. Letícia repete a percepção 
da atuação como Felipo e Biju e reitera que faltou comunicação entre eles, 
conclui dizendo: “não deu certo porque cada um não sabia o que o outro iria 
fazer”. 

480 – 483  

Mariana solicita o turno e comenta que eles falaram muito e não fizeram 
nada. Beatriz Andrade endossa, dizendo que demoraram na representação, 
se comparada às outras apresentações e fizeram menos. A professora 
questiona não parecer estranho fazer menos em um tempo maior.   

484 – 491  

Biju reafirma sua percepção sobre e atuação dos colegas e acrescenta que 
não gostou e achou sem graça. João disse não ter entendido a atitude do 
Gustavo, ao pensar em algumas ações e não comunicá-las aos colegas do 
grupo. Thiago acrescenta que cada um fez o que queria e ninguém fez o 
combinado.   

492 – 495  

Gabriela Bayler e Thiago afirmam que cada um deles queria alguma coisa e, 
no final, achavam que iria dar certo. A professora questiona se ficou um 
trabalho individual dentro de um grupo, opinião compartilhada por vários dos 
alunos. Biju acrescenta que os integrantes não conseguiram “reunir”.  

496 – 503  

A professora indica que passou do horário do término da aula e faz a 
proposta de que cada aluno da classe, relembrando a discussão da aula e 
da performance dos três grupos, dê uma dica para que a atuação nessas 
peças seja melhor. Vitória inicia dizendo não saber. Maria Eduarda propõe 
que os atores precisam falar mais.     

504 – 554   

Algumas dicas são colocadas, entre elas: conversar com o grupo; trabalhar 
em equipe; ter mais falas durante a atuação; falar o que pensa, mesmo 
achando que não vai dar certo; usar mais e melhor o tempo; falar mais alto; 
ser mais divertido; avisar aos outros, o que você quer que faça; pensar 
melhor; respeitar os combinados; colaboração; resolver o que vai fazer.  

555 – 556 

Thiago Stoll manifesta sua opinião, dizendo que os atores devem falar mais 
palavras e não ficar “zanzando”. A professora acrescenta “deitando e 
rolando no chão”, fazendo referência a sua atuação. Thiago percebe a 
relação e ri.    

557 – 573  

Os alunos continuam com suas dicas: solidariedade, ordem, fazer mais 
coisas em menos tempo, pensar antes de agir. A professora conclui a aula 
dizendo que gostou muito e diz acreditar “não ter sido em vão”, conforme 
exposto pelo Gustavo. Acrescenta que todos, certamente, aprenderam 
muito, ouviram muitas coisas e que, muitas vezes, é errando que se 
aprende. Pergunta quem usou essa mesma afirmação na aula anterior. Biju 
confirma ter sido ela.   

574 
A professora repete “se a gente não erra a gente não aprende”. Solicita 
palmas para todos os grupos. Todos batem palmas alegremente.  

Quadro 13: Síntese descritiva da aula 2. 
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5.2.3 Transcrição, análise e interpretação 

 

Excerto 1 – Aula 2 

 

O excerto abaixo se refere ao momento em que a professora propunha um 

diálogo para que os integrantes da segunda apresentação revelassem as sensações 

e sentimentos aflorados, ao encenarem seus papéis. Thiago Stoll afirma ter gostado 

de ser um bebê em sua performance. Quando questionado a dar uma justificativa, 

alega ter ficado mais engraçado e emocionante atuar dessa forma. A professora 

prossegue direcionando a pergunta ao Pedro Gaia. 

 

Turnos22 Análise Observações/Imagens 
ilustrativas 

(236) A113: Pedro Gaia, 
como é que você se 
sentiu sendo o pai? 

Pedido de opinião, por meio de 
questão controversa. A conjunção 

como busca uma reflexão 
particular do aluno, já que o verbo 
sentir sugere a inserção de suas 
percepções e sensações, ao se 

colocar no lugar do pai. 

 

(237) Pedro Gaia 3: Ah! 
Um escravo! 

Réplica elaborada com opinião, 
provavelmente manifestada pela 

sensação da performance ou pela 
reprodução da palavra de 

referência (pais). 

A marca apreciativa inserida pelo 
aluno, por meio do substantivo 

escravo, é negativa, já que remete 
ao sentido de ser alguém privado 
de liberdade ou ainda aquele que 
está submetido à vontade de um 

senhor. 

 

(238) A114: Um escravo? 
Antes de passar para as 
meninas, eu queria fazer 

uma pergunta para vocês. 
Vocês fazem isso com os 

pais de vocês? 

Espelhamento sem pedido de 
justificativa seguido de outro 

pedido de informação a Pedro 
Gaia e Thiago, com mudança de 

tema. 

O pronome demonstrativo isso 
retoma a apreciação inserida e 

 

                                                             
22 A continuidade na sequência dos turnos não foi obedecida nesse excerto. Foram excluídos os 
turnos de 241 a 248, por não serem relevantes para a sequência do discurso. 
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leva o aluno a refletir se de fato 
ele pratica o comportamento 

apresentado em seu dia a dia. 

(239) Pedro Gaia 4: Às 
vezes. 

Réplica simples, com expressão 
de temporalidade. Posição 

assumida na argumentação: sim, 
mas não sempre. 

 

(240) Thiago Stoll 8: Às 
vezes eu finjo que to 

dormindo para ele me 
levar no colo. 

Posição de “sim, mas não sempre” 
com réplica elaborada 

acompanhada de exemplo 
justificado. 

O verbo fingir marca uma 
apreciação do aluno com relação 
a sua atitude. Considerando que o 

sentido desse verbo é ocultar 
sentimento ou dissimular, o aluno 

percebeu que, em algumas de 
suas atitudes, pode estar 

transformando o pai em um 
escravo. 

 

(249) A119: Gabriela, 
você já falou? Não? 
Como é que você se 
sentiu sendo a mãe 
submissa de filhos 

mandões? 

Pedido de esclarecimento da 
mesma questão controversa 

apresentada ao Pedro. 

A conjunção como marca um 
pedido de explicação, buscando 
uma reflexão particular da aluna, 

já que o verbo sentir sugere a 
inserção de suas percepções e 

sensações, ao se colocar no lugar 
da mãe. 

Contudo, as marcas apreciativas 
negativas utilizadas pela 

professora (submissa e mandões), 
já induzem a aluna a um 

pensamento, não dando a 
possibilidade de mudança de 

opinião. 

 

(250) Gabriela Bayler 5: 
Hum… eu me senti uma 

escrava também. 

Réplica elaborada com retomada 
da mesma opinião do colega 

Pedro Gaia, manifestada no turno 
237. 

O contexto em que a garota 
estava inserida não permitiu que 
ela utilizasse outra observação. 

 

(251) A120: Foi legal? Pedido de opinião.  

(252) Gabriela Bayler 6: 
Mais ou menos. 

Réplica simples. Posição de sim, 
mas não sempre. 
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(253) A121: Você faz isso 
com sua mãe? 

Pedido de opinião não pertinente, 
mudança brusca de tema, sem 
exploração da resposta anterior 

dada pela aluna. 

O pronome demonstrativo isso 
retoma a apreciação inserida e 
leva a aluna a refletir se de fato 

pratica o comportamento 
apresentado em seu dia a dia. 

 

(254) Gabriela Bayler 7: 
Às vezes. 

Réplica simples com 
previsibilidade. 

 

(255) A122: Deu pra 
aprender alguma coisa? 

Pedido de opinião. Nova mudança 
de tema – não-pertinência, sem 

desenvolvimento do tema. 

Gabriela pensa e 
demora um pouco para 

responder. 

(256) Gabriela Bayler 8: 
Deu. 

Réplica simples.  

(257) A123: O quê? 
Pedido de esclarecimento como 

base para sustentar opinião 
oferecida. 

 

(258) Gabriela Bayler 9: A 
não fazer isso. 

Réplica elaborada com 
desenvolvimento. 

O pronome demonstrativo isso 
retoma o contexto apresentado 

previamente de maneira negativa. 

 

(259) A124: A não fazer 
esse tipo de coisa… 

Espelhamento, sem pedido de 
explicação ou exemplificação. 

A professora prossegue 
a aula, sem questionar 

a aluna sobre o 
significado de “esse 

tipo de coisa”. 

 

Neste excerto, no turno 236, a professora solicita a opinião de Pedro Gaia 

frente à questão controversa (“Pedro Gaia, como é que você se sentiu sendo o 

pai?”). Com a apreciação em sua resposta (“Ah! Um escravo!”), Pedro apresenta 

uma provável sensação causada pela performance, ou ainda, pode ter manifestado 

um argumento de referência, provavelmente, usado pelos pais. A professora parece 

iniciar um pedido de explicação (“Um escravo?), porém, na sequência, não o efetiva. 

Muda o tema, trazendo outra questão controversa para Pedro e Thiago, pai e filho 

na performance, respectivamente (“[…] Vocês fazem isso com seus pais?” - turno 

238). Não permitiu que o sentido do aluno sobre esse conceito fosse externalizado, 

não tornando clara a conotação dada à palavra “escravo”. Com essa atitude não 

houve possibilidade para a expansão do tema.  
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Em resposta à pergunta referida pela professora, Pedro não esclarece sua 

posição, já Thiago diz fingir dormir para ser carregado pelo pai. A postura demonstrada 

pela ação “fingir”, pode tanto esconder o desejo de ser tratado como um garotinho, 

como também, a percepção que, ocultando a verdade (“estar acordado”), submete o pai 

a uma atitude que ele considera escrava (ser carregado até a cama). 

Na sequência da ação discursiva, a professora convida Gabriela Bayler a 

explicar como se sentiu sendo mãe submissa de filhos mandões. O questionamento, 

à primeira vista, parece dar a possibilidade de um pedido de explicação, no qual seja 

possível uma reflexão para expor suas sensações ao se colocar no papel de mãe. 

Contudo, como a pergunta vem marcada pelo tom apreciativo das expressões “mãe 

submissa” e “filhos mandões”, há um incentivo explícito, restrito da possibilidade de 

opinião diferenciada. 

No turno 253, no questionamento da professora (“Você faz isso com sua 

mãe?”) novamente, não há exploração do assunto anterior pela introdução de outro 

tema. Não há expansão argumentativa, pois ela não desenvolve o tema e passa a 

outra questão sem que haja pertinência a essa temática específica. 

No excerto acima transcrito, pode-se perceber a falta de desenvolvimento das 

colocações dos alunos, dado que as categorias apresentadas centram-se em repetir, 

confirmar, referir-se a um exemplo. A falta de aprofundamento, a escassez de 

maiores problematizações por meio de contra-perguntas e as várias mudanças no 

tema não possibilitaram a expansão dos sentidos para produção de significados 

compartilhados significativos. 

Pode-se apontar que nesse excerto houve a falta de um interlocutor exigente, 

descrito por Pontecorvo, (2005) como aquele que, por não estar satisfeito 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 enfocassem as contradições, com o objetivo de aprofundar os temas 

discutidos como promotores de novas compreensões (MAGALHÃES, 2011; 

OLIVEIRA, 2011).  



130 

Excerto 2 – Aula 2 

 

No momento destacado a seguir, Rubens relatava ter sido difícil performar um 

filho submisso. A professora incentivava a continuidade de seu pensamento sobre o 

assunto, questionando se foi ruim “ter sido mandado” e, perante sua afirmação, 

transpõe a situação para o perfil de sua família na realidade, apresentando a 

pergunta do turno 367. 

 

Turnos23 Análise Observações/Imagens 
ilustrativas 

(367) A180: Como é a 
relação pais e filhos na 

sua casa? 

Pedido de explicação marcado 
pela conjunção como, que busca 
uma reflexão particular do aluno. 

 

(368) Rubens 6: Eles não 
mandam, eles pedem. 

Réplica elaborada com 
esclarecimento. 

 

(373) A183: Com 
educação? 

Pedido de confirmação com 
acréscimo, referente ao 
esclarecimento anterior. 

 

(374) Rubens 9: Sim. Réplica simples.  

(375) Thiago Akira 2: 
Minha mãe diz “pega 

minha bolsa”. 

A inserção do discurso direto 
exemplifica como a mãe age, pois, 
no turno anterior, um aluno fazia 

uma exemplificação oposta. 

 

(376) A184: Como é que 
é? Seus pais mandam? 

Há um pedido de esclarecimento, 
por meio da conjunção como. 

A professora “traduz” o discurso da 
mãe, citado pelo aluno, por meio 

do verbo mandar, que sugere 
ordem, exigência, determinação. 

É uma representação do 
autoritarismo 

 

(377) Thiago Akira 3: Não, 
minha mãe, às vezes, 
pede para eu pegar as 

coisas. 

O advérbio de negação contrapõe 
a fala da professora, expandindo 
semanticamente essa oposição 

por meio do verbo pedir, que 
sugere solicitar um favor. 

Réplica elaborada justificada. 

 

                                                             
23 A continuidade na sequência dos turnos não foi obedecida neste excerto. Foram excluídos os 
turnos de 369 a 372, por não serem relevantes na continuidade da sequência discursiva. 
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(378) A185: Quando ela 
fala pra você “pega meu 

celular”, ela não tá 
mandando, ela tá 

pedindo? 

Desenvolvimento com repetição do 
entendimento. 

A professora retoma a oposição 
semântica utilizada pelo aluno. 

 

(379) Thiago Akira 4: É. 
Concordância.  

Réplica simples 

Thiago sorri após sua 
resposta. 

(380) A186: É? Ah! Pedido de confirmação, seguido 
por expressão de entendimento. 

 

(381) Thiago Akira 5: Mas 
também ela podia levantar 

e pegar. 

Rompimento de previsibilidade 
com réplica elaborada. 

O uso da conjunção adversativa 
mas marca uma contraposição à 
atitude da mãe, sugerindo, por 
meio de uma modalização, a 
possibilidade de que a mãe 

também pode executar a tarefa 
sem solicitar a ele. 

 

(382) A: Hã, hã… Concordância.  

 

No turno 367, a ação discursiva é iniciada com a pergunta ao Rubens: “Como 

é a relação pais e filhos na sua casa?”. Esse pedido de explicação remete a um 

esclarecimento ou a uma explicação que viabiliza a transposição para situações 

reais de vida. Perguntas, como a apresentada, encaminham e oferecem 

oportunidades para prováveis relações entre o vivido na performance e o vivido na 

realidade. Ao vivenciar práticas sociais, o indivíduo está em permanente (re) 

construção de sua identidade, pois essas interações proporcionam novas formas de 

ser e ver sua realidade pela análise de como é e como poderia ser sua vida 

(NEWMAN e HOLZMAN, 2002). 

Nesse rumo, Rubens apresentava (turno 368) sua visão sobre o 

relacionamento com seus pais, quando Thiago acrescenta à discussão uma 

exemplificação oposta ao do amigo (“Minha mãe diz pega minha bolsa”) marcada 

pelo uso do discurso direto. A discussão prossegue com um pedido de explicação da 

professora (“Como que é? Seus pais mandam?”). O aluno contrapõe a última 

pergunta indutiva de uma provável atitude autoritária da mãe, contudo ele contradiz 

essa colocação por meio do verbo pedir, sugestivo de solicitação. A professora 

ainda tenta desenvolver o exemplo dado, solicitado por meio de um esclarecimento 
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(“Quando ela fala pega meu celular ela não tá mandando, ela tá pedindo?”), 

retomando a oposição semântica inicial utilizada pelo aluno, porém, em sua 

resposta, ele apenas concorda. Ela prossegue com uma tentativa de 

desenvolvimento (“É?”) e ao mesmo tempo confirmação (“Ah!”), todavia, na 

continuidade da réplica dada pelo aluno (“Mas também ela poderia levantar e 

pegar”), com rompimento de previsibilidade indicativa diante da possibilidade da 

execução da tarefa pela mãe, não há avanço com a resposta de confirmação da 

professora (“Hã, hã...”).  

Dessa maneira, ela não cria a provável construção de padrões que de fato 

sejam efetivos. Seria oportuno e mais legítimo, se o aluno aprendesse a importância 

de conversar com a mãe, esclarecendo sua preferência com um pedido de “por 

favor”. Nas ocasiões em que as crianças sentem-se encorajadas em manifestar 

insatisfação com possíveis comportamentos dos pais, figuras de autoridade, seria 

importante a identificação dessas posturas como autoritarismo quando ocorressem. 

No caso abordado pelo Thiago, a crítica não era infundada, mas assim pareceu, 

pois, no momento em que se imbui de coragem no relato, não foi criado um espaço 

para a crítica da conduta da mãe. 

A falta de criticidade, pela ausência e dependência do olhar do outro e da 

intercomunicação, excluiu o conflito, o confronto de olhares, possibilitado pela 

relação colaborativa, conforme alude Oliveira (2010), o que produz a construção de 

significados compartilhados, no caso específico, referenciais para um agir crítico-

reflexivo. Portanto, não houve uma atividade revolucionária, isto é, como elemento 

de um processo de transformação da realidade concebida como práxis criativa, 

segundo Vasquez (2007).  

 

Excerto 3 – Aula 2 

 

Nos turnos anteriores (entre 448 e 484) ao terceiro excerto, Gustavo aponta 

que o planejado para ser realizado pelo seu grupo não foi cumprido. Fernanda opõe-

se ao colega, comentando que ele não combinou. Ele, por sua vez, justifica-se 

dizendo que pensou, mas não falou. Gabriela argumenta que não houve ajuda entre 

os membros do grupo. Biju acrescenta que faltou comunicação entre eles, quando 

João inicia sua asserção a seguir.  
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Turnos Análise 
Observações/ 

Imagens 
ilustrativas 

(485) João 1: Eu não 
entendi a peça, porque o 

Gustavo queria uma coisa 
e os outros não sabiam de 

nada. Cada um fez por 
sua vontade própria, aí… 

Asserção de não entendimento da atitude 
manifestada pela justificativa anterior do 

Gustavo, conforme a utilização da 
conjunção causal porque. Opinião não 

concluída pela tomada de turno do 
Thiago. Interrupção. 

Thiago Akira 
toma o turno 

(486) Thiago Akira 8: 
Cada um fez o que queria. 

Sobreposição de fala. Complementação 
da asserção de João. 

 

(487) A234: Peraí eu to 
gostando da sua fala. 
Quem teve vontade 

própria? 

Apreciação positiva da opinião do João 
com pedido de informação, marcado pelo 

uso do verbo gostar. 
 

(488) João 2: É… o… Tentativa de informação, rompida pela 
tomada de turno do Thiago. Interrupção. 

Thiago Akira 
toma o turno 

de novo 

(489) Tiago Akira 9: Todo 
mundo fez uma coisa que 

queria. Ninguém fez a 
coisa que eles 
combinaram. 

(Contra-argumento). 

Argumento quase-matemático de divisão. 
Pressupõe que uma ideia que está 

presente nas partes também está no todo 
e vice- versa. 

 

(490) Gabriela Bayler 16: 
É o Gustavo queria uma 

coisa e no final… 

Tentativa de explicação da atitude do 
Gustavo interrompida pela tomada de 

turno do Thiago. 

Novamente, 
Thiago Akira 
toma o turno 

(491) Thiago Akira 10: E 
os outros também queriam 

uma coisa. 

Oposição justificada à asserção iniciada 
por Gabriela. 

 

(492) Gabriela Bayler 16: 
É no final achavam que ia 

dar certo. 

Retomada de turno com conclusão da 
asserção. 

 

(493) A235: Ficou um 
trabalho individual, 

sozinho, dentro de um 
grupo. 

Asserção conclusiva, marcada por uma 
apreciação negativa, conforme o uso dos 

adjetivos individual e sozinho. 
 

(494) Alguns dizem: É. Réplica mínima de concordância.  

(495) Biju 39: É tia, eles 
não conseguiram reunir. 

Réplica elaborada com complementação 
explicativa. 

O uso do verbo dinâmico reunir marca o 
pressuposto de que trabalho em grupo é 
organizar de modo conjunto. Além disso, 
o prefixo re- sugere unir o que já esteve 

agrupado ou, ainda, conciliar e 
harmonizar o que estava separado, 

indicando a percepção de colaboração. 
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Nesse trecho, é possível apontar as contradições que podem ocorrer na 

realização de um trabalho em grupo. João, por meio de sua asserção de não 

compreensão da atitude de Gustavo, aponta uma objeção manifestada pela ideia 

ambígua de como o amigo poderia esperar alguma forma de participação dos 

integrantes de seu grupo, se nem sequer falou a respeito disso. Alega que se não foi 

combinado, cada qual fez o que quis (“Cada um fez por sua vontade própria, aí…”). 

Thiago interrompe acrescentando a fala (“Cada um fez o que quis”), sendo que 

ambos apontam individualismo nas atitudes dos integrantes do grupo. Isso se 

confirma pelo uso repetido, em diferentes turnos, da marca linguística querer, 

constituindo uma modalização por meio de um verbo que expressa volição, ou seja, 

ação de escolher ou decidir, determinar arbítrio. 

No momento em que a professora demonstra apreciação positiva diante do 

argumento utilizado por João e solicita esclarecimento de seu ponto de vista, Thiago 

faz nova interrupção, emitindo um argumento de divisão (“Todo mundo fez uma coisa 

que queria. Ninguém fez a coisa que eles combinaram”). Gabriela participa da 

produção da co-construção desse raciocínio (PONTECORVO, 2005)” com a citação 

(“É o Gustavo queria uma coisa e no final…”), complementado por outra obstrução de 

Thiago (“E os outros também queriam uma coisa”), acompanhada pela continuidade 

do término do pensamento da aluna (“É no final achavam que ia dar certo”). A 

professora faz uma asserção conclusiva (“Ficou um trabalho individual, sozinho, 

dentro de um grupo”), confirmada por Beatriz (Biju) (“É tia, eles não conseguiram 

reunir”). O verbo reunir utilizado pela aluna, acentua a importância de agregar sentidos 

para o compartilhamento do significado, ora implícito, de que o trabalho em grupo 

pressupõe uma reunião de opiniões e atitudes, ou seja, envolve colaboração.  

Para mobilizar a produção dos sentidos e significados compartilhados, é 

importante oportunizar momentos, nos quais as crianças possam vivenciar os 

processos inter-intra-psicológicos, criados pelas ZPDs. Tais processos, igualmente, 

possibilitam viver experiências em discussões que envolvem contradição e 

colaboração, categorias constitutivas do ser humano (MARX, 2002). Segundo 

Smolka (2006, p.107), a “Experiência é resultante daquilo que impacta e é 

compreendido, signifcado pela pessoa. Há um aspecto compreensivo, apreciativo, 

valorativo nos sentidos da situação real vivida”. 
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É pela experiência com o outro que, segundo Magalhães e Oliveira (2011), que 

se consolida o princípio dialógico constitutivo da linguagem. A alteridade possibilita 

colaboração, não no sentido de apenas cooperar, auxiliar, mas de construir um 

processo crítico-reflexivo estabelecido nas e pelas relações interpessoais. 

Ao contrário dos dois excertos anteriores desta mesma aula, existiu um 

encadeamento não centralizado apenas na figura da professora. Houve a 

construção do significado compartilhado da importância de trabalhar em equipe. Isso 

pode ser destacado nos turnos24 que sucedem a proposta da professora, na qual 

cada um dos alunos, ao final da aula, contribuem com uma dica para melhorar a 

atuação na performance que, indiretamente, equivale às situações reais de vida. 

Gabriela (turno 507), Fernanda (turno 519), Giovanna (turno 525), Gustavo (turno 

537) e Bruno (turno 557) reiteram a expressão “trabalho em grupo ou equipe”; Eric 

(turno 557) usa o termo “colaboração” e Letícia enuncia no turno 528 “Ô tia, não dá 

pra fazer um trabalho juntos, se cada um pensa uma coisa diferente e não fala”.  

A performance, como fonte de experiência, estabeleceu uma relação ativa entre 

os alunos, promovendo o ensino da diferença e da diversidade das relações sociais 

(LOBMAN e LUNDQUIST, 2007). As crianças produziram aspectos característicos 

importantes da colaboração, essenciais para um trabalho em grupo, o que pôde ser 

sentido e experimentado, ao atuarem ou ao observarem a atitude dos colegas. “A 

vivência é a plena unidade que constitui a consciência” (VYGOTSKY, 2006, p.283). 

 

SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS NA AULA DE 30/08/2010 

● Trabalho em equipe como forma de colaboração. 

● Falar o que se pensa. 

● Pensar antes de agir. 

Figura 10: Significados compartilhados – Aula 2 

 

5.3 Aula 3 – Discutindo a performance 2 – Medo (30/11/10) 

 

A terceira aula selecionada faz parte da finalização do assunto “medo”, 

discutido em cinco aulas anteriores. A temática gerou grande interesse da turma e 

                                                             
24 Os turnos apresentados encontram-se nos anexos, na transcrição da aula em questão. Não foram 
objeto de análise do excerto, mas foram usados para exemplificar a retomada do significado 
compartilhado “Trabalhar em grupo”. 
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para a realização das aulas foram utilizados como recursos pedagógicos: imagens 

que provocassem medo; leitura do livro “Quem mexeu no meu queijo?” (versão para 

crianças); desenho do medo e dica de como vencê-lo ou enfrentá-lo; montagem de 

painel com os desenhos da turma; escrita do medo em um papel, seguida da ação 

de amassá-lo e jogá-lo no lixo.  

Nessa ocasião, os alunos, não apenas dessa classe, como todos os 3º anos, 

fariam uma viagem, na qual passariam dois dias e uma noite distantes da família. Na 

reunião de pais que antecedeu o passeio, solicitou-se às famílias que deixassem 

mensagens escritas para os filhos, dizendo como poderiam vencer seus medos 

naquele momento específico e em outras situações, nas quais se sentissem ou 

estivessem sozinhos. As mensagens foram lidas em uma das aulas, depois de 

escreverem seus medos no papel e, simbolicamente, amassá-los e jogá-los fora. 

 

 

Proposta 

O medo é um sentimento que nos acompanha 
desde pequenos. Existem medos imaginários, medos 
reais. Por vezes, eles nos paralisam e nesse sentido é 
importante enfrentá-los. Em tantas outras vezes, 
preservam nossa vida, impedindo que realizemos algo 
que pode ser muito perigoso. 

Com o objetivo de refletir e lidar com esses medos, 
nossos alunos do 3º ano, a partir da leitura do livro 
“Quem mexeu no meu queijo?” (para crianças de 
Spencer Johnson), discutiram possibilidades de vencer 
seus medos. Vejam algumas de suas dicas neste painel. 

 

Figura 11: Mural ilustrativo sobre como vencer o medo. 

 



137 

Depois da realização das cinco aulas com a abordagem do mesmo tema, 

houve a proposta da segunda performance, na qual seriam atores os alunos que não 

participaram da primeira. Foram organizados cinco grupos para a atuação: dois para 

a apresentação da história do livro “Quem mexeu no meu queijo?”; dois para a 

demonstração de perfis familiares compostos por filhos e pais corajosos e medrosos 

e um grupo para simular a aula de Filosofia com a professora, cujos alunos 

discutiriam a temática do medo. O referencial para essas atuações foi baseado na 

internalização dos sentidos individuais, externalizados por meio das performances. 

 

 

 
Figura 12: Imagens ilustrativas da 2ª performance (25/11/10) – filhos medrosos e pais corajosos 

 

Como a performance foi realizada por cinco grupos, a aula sequencial para 

sua discussão se alongou e foi preciso realizá-la em dois momentos. A segunda aula 
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de discussão foi a selecionada, porque, na visão da pesquisadora, ocorreram turnos 

de fala, nos quais se pode destacar a contribuição para enfrentar ou vencer o medo, 

caracterizada pelas marcas linguístico-discursivas, comprovando as contribuições 

ocorridas nas aulas.  

 

5.3.1 Contexto da aula 

 

Os alunos estavam bem animados para prosseguir as discussões iniciadas 

anteriormente. Deu-se continuidade ao debate, avaliando a performance sobre o 

medo, com foco no tema e na forma como os grupos atuaram. Faltava a abordagem 

de dois, dos cinco grupos atuantes. A professora retomou o que havia sido feito na 

aula anterior, localizou a última aluna que havia exposto sua opinião e o debate 

continuou. Como o excerto para análise selecionada só começa a ser realizado a 

partir do turno 346, mesmo com a descrição do plano global apresentado abaixo, 

considerou-se de suma importância contextualizar a dinâmica das sequências de 

trocas de turno, para melhor compreensão do fio condutor do discurso.  

Nos turnos antecedentes ao excerto selecionado, os alunos analisavam a 

atuação do penúltimo grupo. Alguns apontavam que a encenação ficou mais focada 

na comédia do que no medo. Consideraram estranha a demonstração de medo por 

uma joaninha ou picles. A professora questiona se o objetivo da peça era deflagrar 

medo ou ser engraçado. Alguns disseram que, embora fosse para mostrar o medo, a 

comédia ficou mais evidente no grupo avaliado. Outro aluno manifesta seu parecer 

elencando contribuições de frases que poderiam ser ditas aos filhos para ajudá-los a 

vencer o medo. Uma aluna acrescenta que houve exagero na condução da 

demonstração desse sentimento e que um bebê não o manifestaria tanto pavor, 

diante de um picles ou joaninha. Eric expõe que existem pessoas que, 

verdadeiramente, podem apresentá-lo nessas situações. No turno 91, a professora 

lança uma questão controversa “A gente tem medo daquilo que a gente conhece?” 

Alguns respondem à pergunta afirmativamente, outros negam e dão 

exemplos. Prosseguem discutindo por um tempo sobre como a atuação foi 

performada. No turno 106, Mario argumenta que, mesmo conhecendo alguma coisa, 

podemos nos assustar. Um dos alunos apoiado nessa ideia diz ter medo dos pais, 
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porém a Gabriela rompe com o aprofundamento iniciado na conversa, ao colocar 

seu pensamento, dizendo que os pais podem nos assustar vestindo roupas 

assustadoras, como as de um vampiro.  

Passado um tempo, voltam a destacar o exagero na demonstração de medo 

diante de uma joaninha, ou picles, já que é preciso muita imaginação para temê-los. 

Iniciam o debate da performance realizada pelo último grupo e, ao longo de vários 

turnos, a discussão gira em torno da atuação ou da sensação em se apresentar 

como o personagem performado. O grupo inclui nos argumentos, dificuldades na 

divisão de papéis, porque o Gabriel colocou como condição sua participação 

atrelada à possibilidade de se apresentar apenas sendo o professor. Os integrantes 

do grupo acabaram por concordar. Giovanna e Beatriz relataram que a pergunta 

feita pelo Gabriel, no papel de professor (“Por que você tem medo do seu medo?”), 

deixou-as confusas.  

Nesse ponto, a professora traz outra questão controversa por meio do 

questionamento “É possível a gente saber por que tem medo de alguma coisa?” 

(turno 260). Algumas respostas são afirmativas, outras, negativas. Os alunos 

rompem novamente com a previsibilidade e o desenvolvimento desse tema e voltam 

a apontar críticas e/ou sugestões quanto à apresentação dos amigos. Destacam 

contradições nas opiniões dadas pelo Matheus. 

 

5.3.2 Apresentação do plano global da aula 

 

TURNOS SÍNTESE DESCRITIVA 

1 – 8  

Retomada pela professora e pelos alunos sobre a discussão das 
performances realizadas anteriormente e cuja abordagem, não havia sido 
finalizada na aula anterior. A professora relembra as atuações dos grupos que 
já tinham sido analisados e propõe a discussão dos dois últimos que faltavam. 

9 – 32  

A professora pede opiniões a João Pedro e Henrique sobre suas atuações. 
João acha que o grupo poderia ter explicado a respeito do medo e os pais 
deveriam ter demonstrado mais coragem. Encorajado pela professora, João 
dá dicas de como poderia ter sido sua atuação.  

33 – 43  
Henrique diz ter sentido um pouco de nervoso e vergonha, ao atuar, mas que, 
no decorrer da performance dos colegas, foi criando em sua mente formas de 
atuar.   
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44 – 56  

A professora solicita que os responsáveis pela observação do grupo, 
manifestem suas opiniões. Gabriela Bayler concorda com o João, reiterando 
que ele deveria ter sido mais corajoso. Matheus e Gabriela destacam que a 
sugestão “pensar em coisas boas” não teria que ser pensada por ele, mas 
dita ao seu suposto filho como dica para vencer o medo na encenação.     

56 – 60  
Matheus acrescenta que o objetivo da “peça” ficou mais direcionado para a 
comédia, pois os elementos que provocaram medo nos filhos e a forma como 
agiram diante deles, seriam incabíveis.  

61 – 69  

Pedro Gaia acha que a peça foi quase perfeita, apenas faltando que os pais 
dessem mais dicas para encorajar os filhos a vencerem seus medos. 
Fernanda discorda, porque coloca que essas sugestões ocorreram, pela 
Beatriz – que representou a mãe.   

70 – 73  

A professora questiona sobre qual foi a predominância na atuação. Seriam as 
orientações dos pais ou o medo dos filhos? Fernanda salienta ter sido o 
medo. Gabriela Bayler acrescenta que houve exagero nas expressões, pois 
um bebê não teria medo de uma joaninha.  

74 – 88 

A professora coloca em dúvida a opinião levantada pela Gabriela. Eric acha 
que é possível ocorrer medo desse tipo até com adulto. Professora inclui a 
questão “medo de picles” e solicita esclarecimento sobre o significado ao 
Henrique, que diz tratar-se de um pepino. Ela aponta ter suscitado essa 
dúvida, porque, anteriormente, trabalharam com uma atividade, na qual, um 
personagem chamava-se Picles e isso seria a referência do Henrique. 

89 – 102  

Outra questão controversa é introduzida pela professora (“É possível ter 
medo do que conhecemos?”). Alguns dizem sim, outros não e ainda outros, 
às vezes. Matheus expõe que mesmo conhecendo um fantasma de desenho 
animado, se de fato o visse, ficaria com medo. Mariana emite sua opinião, 
dizendo que, na performance desse grupo, os pais deveriam ter sido 
corajosos e não foram e os filhos medrosos demais. Eric acrescenta que a 
apresentação do grupo era mesmo para ser engraçada.    

103 – 113   

Eric é questionado pela professora quanto à possibilidade do grupo, não ter 
levado a sério a apresentação. Ele argumenta que levaram sim, pois o medo 
apareceu mesmo que minimamente. Mario alega que mesmo conhecendo 
algumas coisas, podemos ter medo delas. Cita como exemplo os pais. A 
professora tenta dirigir a conversa para possíveis atitudes dos pais, mas 
Gabriela Bayler – exemplificada por Matheus – rompe com essa 
probabilidade, entrando nas prováveis brincadeiras que alguns pais poderiam 
fazer.  

114 – 126   

A professora solicita a retomada do foco da discussão que havia se desviado. 
Iolanda pede explicação sobre a postura do Henrique, quando joga-se no 
chão para mostrar medo, em sua atuação. Ele justifica a atitude como 
demonstrativa de medo. A professora indaga se, na realidade, age dessa 
forma. Ele nega e reitera que foi para ilustrar o medo.   

127 – 146  

A professora insiste no refinamento da diferenciação das atitudes de medo e 
comédia. Qual atitude teria sido mais importante e a sua real intenção. 
Henrique reafirma que era para mostrar o medo. Gabriel rompe com a 
seriedade do debate, trazendo a possibilidade do Henrique estar com 
alucinações naquele momento da apresentação. A professora continua 
incisiva e pede esclarecimento ou justificativa da existência de “um picles 
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monstro ou assassino”, inclusive em desenhos animados. Thiago Akira diz 
que só conhece um que é personagem da capa de sua agenda.    

147 – 159  

A proposta de passar para a discussão da apresentação do último grupo é 
feita pela professora. Alguns alunos reclamam, alegando ainda ter o que dizer 
sobre a atuação anterior. Eric complementa que a demonstração de medo, 
não excluiria a possibilidade da apresentação de forma engraçada. A 
professora faz questionamento comparativo de qual característica teria ficado 
mais evidenciada e, mais uma vez, aponta ao Henrique que sua performance 
deixou mais evidente a comédia. Eric corrobora que picles e joaninha não dão 
medo. Thiago Akira acrescenta que só se tiver muita imaginação. A 
professora requer a volta ao foco da discussão.    

160 – 198   

Relembram os personagens da encenação do último grupo: Gabriel, como 
professor; Pedro Aricó, Thiago Akira, Giovanna e Gabriela Luiza, como 
alunos. Inicia perguntando ao Gabriel sobre sua atuação. Pede para que 
explicite seu sentimento desde quando foi sorteado para fazer parte desse 
grupo. Ele alega ter achado “chatinho”, pois gostaria que a apresentação 
tivesse sido mais engraçada. Confessa que, na verdade, gostaria de ter 
ficado no grupo do Henrique e do João Pedro e que não gostou de ser 
professor.   

199 – 206  

Thiago Akira, questionado pela professora sobre sua participação, argumenta 
não ter sido muito bom, porque não esteve nos primeiros combinados no dia 
do sorteio dos grupos. Evidencia, contudo que gostou de estar com seus 
amigos nessa atuação. 

207 – 220 

Pedro Aricó afirma ter sido legal participar da atuação com seu grupo e, 
quando questionado sobre a mudança do papel de professor para aluno, 
justifica dizendo ser esse o desejo do Gabriel. Thiago Akira argumenta que, 
de outra forma, o Gabriel não teria participado. A professora questiona sobre 
a decisão da mudança. Thiago atribui essa atitude a todos.   

221 – 236  

Giovanna disse ter sido bom participar como aluna, que foi fácil, mas ficou 
confusa com a pergunta do Gabriel “por que você tem medo do seu medo?”. 
Thiago tenta falar, mas a professora pede que aguarde para que Gabriela 
Luiza possa manifestar sua opinião sobre sua atuação, o que se resume a um 
“legal”. Biju toma o turno, atrapalhando-se com os termos “autor” e “ator”, 
explicados depois pela professora. 

237 – 254  

Gabriela Luiza comenta que se sentiu um pouco envergonhada ao 
representar, mas que mesmo assim foi bom, não sabendo justificar o motivo. 
Biju, novamente, toma o turno para dizer que, na atuação do Gabriel, faltou 
falar mais, que se confundiu com as perguntas realizadas por ele. Pedro Aricó 
tenta ajudar na explicação. 

255 – 259  

A professora para a discussão para chamar atenção de Gabriel e Henrique, 
que conversavam e brincavam entre si, não prestando atenção. Pede a Biju 
para prosseguir com a questão polêmica (“por que você tem medo do seu 
medo?”), cujo entendimento para a aluna ainda é confuso.   

260 – 271  

A questão controversa é abordada pela professora de outra forma “seria 
possível conhecer os motivos dos nossos medos?”. Novamente alguns 
respondem afirmativamente, outros dizem que em algumas situações. Biju, 
sem intenção, viola a direção da discussão e sugere que os alunos desse 
grupo, no momento da apresentação, deveriam ter levantado as mãos e o 
Gabriel não poderia questionar os alunos apontando em sua direção. A 
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professora questionou se ela própria não agiria assim. Biju nega, vários 
outros alunos confirmam, apoiados pela professora que diz ter acabado de 
realizar a ação.  

272 – 280   

Natália é solicitada a dar sua opinião. Alega que os atores falavam muito 
baixo e pouco sobre o medo. Também não entendeu a pergunta que o 
Gabriel fazia aos colegas no momento da encenação. Matheus pede para que 
o Gabriel explique porque achou que o Henrique teve alucinações vendo o 
“picles”. Ele justifica-se, dizendo que o colega deveria estar confuso ou 
sonhando. Alguém (voz identificável) corrobora, dizendo que era medo 
mesmo!   

281 – 290  

Thiago Stoll sugere ao Gabriel ter sido possível ser engraçado, como 
gostaria, em sua apresentação. A professora novamente pergunta qual era o 
objetivo do “teatro”. Thiago insiste no seu posicionamento de demonstrar 
medo, mas incluindo um pouco de graça. Ela então questiona se esse foi o 
combinado, ele se rende e responde que mostrar o medo era o objetivo. 
Gustavo complementa “representar as situações de medo”.  

291 – 297  

A professora solicita a todos do grupo, se o objetivo da atuação foi atingido. 
Pedro Aricó e Thiago Akira dizem ter abordado um pouco sobre o tema. Ela 
dirige, então, um questionamento à classe, para que, pensando na 
apresentação dos cinco grupos, identifiquem qual deles teria abordado melhor 
as situações de medo. Gustavo atribui ao penúltimo. Matheus discorda 
imediatamente.  

298 – 315  

Ao ser requerida a justificação da sua opinião, Matheus se confunde e se 
contradiz. A professora e Iolanda apontam que ele continuamente muda de 
opinião, mas o problema reside em não assumir essa postura. Biju acrescenta 
que ele muda de assunto. Matheus fica um pouco sem graça, mas parece 
entender. Murilo opina, dizendo ser o último grupo o melhor na abordagem do 
medo. Professora salienta que parece haver uma divisão na opinião entre os 
dois últimos grupos e solicita aos alunos, se essa sua percepção está correta. 
A maioria deles concorda.   

316 – 329  

Mário e Thiago Stoll não levantaram as mãos para manifestarem sua opinião. 
A professora percebe a desatenção deles e primeiro pede a opinião do Mário, 
que fica surpreso, sem saber o que responder e diante da insistência da 
professora, Eric justifica que ele não havia prestado atenção. Em seguida, 
questiona Thiago sobre o motivo dele não concordar. O aluno diz ter preferido 
o último grupo, porque discutiram mais. A professora questiona sobre qual foi 
a pergunta. Ele insiste na resposta e ela na pergunta. Ele tenta justificar sua 
resposta. Ela retoma a pergunta e demonstra que, ao não levantar a mão, sua 
postura seria de não concordância.  

330 – 334 

A professora esclarece que no decorrer das aulas do dia precisou dizer várias 
vezes “bom dia!” pela desatenção de alguns alunos. Gabriela Bayler explica o 
“bom dia”, dado ao Thiago Stoll para que acordasse. Pedro Aricó alega que eles 
ficaram cansados. A professora rebate, dizendo que não depois da pergunta.  

335 – 344 

Thiago Akira solicita o turno para relembrar as três perguntas que o 
professor do seu grupo teria que realizar e que foram suas ideias. A 
professora pede que relembre as perguntas e ele prontamente responde 
“Qual é o seu medo? Por que você tem medo desse medo? Como você 
enfrenta esse medo?”. Diz que na hora dos combinados, o Gabriel se 
atrapalhou e confundiu as sugestões dadas por ele. Aponta que o Pedro 
Aricó sugeriu que ele fosse o professor, já que dominava “as falas”, mas 
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talvez pela resistência do Gabriel em não querer participar mais, da 
insistência da Giovanna e Gabriela Luiza, concluiu então era melhor deixar 
o papel de professor para o colega. A professora acrescenta que por ser 
vontade da maioria do grupo, prevaleceu.   

345 – 348 

Eric solicita o turno, retomando e contestando um argumento da professora. 
Ele se posiciona dizendo que enquanto pensava, não chegou a uma 
conclusão sobre como não se pode saber o motivo de ter medo do seu medo. 
A professora devolve o questionamento para ele “sempre sabemos por que 
temos medo?” Eric reitera sua opinião e diz que anteriormente ela disse o 
contrário.  

349 – 359  

A professora argumenta que existem medos que não sabemos o motivo de 
existirem, outros que acabamos por descobrir a razão, depois de analisarmos 
algumas situações anteriores que poderiam desencadear esse medo. 
Direciona para o restante da classe, o questionamento “Quem tem medo e 
não sabe o porquê desse medo?”. Mário diz não saber por que tem medo de 
escuro. A professora pede razões ou justificativas desse medo ao Eric, que 
alega: sonhar com monstro, assistir programas de medo no escuro, tomar 
susto de alguém no escuro. Mário parece não concordar com essas 
justificativas, negando-as com movimento facial e de cabeça.      

360 – 373  

A professora transfere a pergunta ao Eric, indagando sobre qual seria o seu 
medo. Ele diz medo de andar de avião, mas que confia apenas na “marca” 
TAM, pois seu pai trabalha nessa empresa. Thiago Stoll questiona qual seria 
a diferença, mas a professora conclui pelo Eric, justificando que, 
provavelmente, por seu pai trabalhar lá, pudesse protegê-lo.   

374 – 378  

A professora tenta começar a concluir a aula, lançando a sugestão de saírem 
pensando na questão: Realmente conhecemos as razões dos nossos medos? 
Conseguimos sempre explicá-las, ou se existem medos inexplicáveis? Sugere 
terminar com essa pergunta. Os alunos reclamam.   

379 – 397  

De repente, Pedro Aricó surpreende a todos, dizendo ter enfrentado seu 
medo. Questionado pela professora sobre quando e como, diz ter sido desde 
a semana passada e que era medo de dormir sozinho. Quando solicitado de 
como tal fato aconteceu, disse que dormia com a TV ligada, que assim 
continua, mas agora dorme sozinho e antes era na companhia da mãe. A 
professora elogia a atitude do aluno e os colegas o aplaudem. 

398 – 407  

Indagado pela professora sobre o motivo de dormir com a mãe e agora só. 
Ele alega que tinha medo que sua casa fosse assaltada e sentia-se protegido 
com a presença da mãe. A professora argumenta que dormindo sozinho ou 
acompanhado, a casa ainda assim pode ser assaltada e que agora estaria só. 
Ele diz que no momento dorme com irmão menor. A professora sugere que 
ele deve mostrar coragem ao irmão. Pedro confirma.  

408 – 417  

Thiago Akira, com certo humor, pergunta se é a televisão que o protege 
dos ladrões. A professora faz espelhamento da pergunta. Pedro afirma que 
a TV lhe dá sono e acaba por dormir. A professora indaga se as 
discussões das aulas anteriores o ajudaram de alguma forma e obtém a 
confirmação dele. Iolanda lembra-se de uma estratégia utilizada em uma 
das aulas, na qual escreveram seus medos num papel, amassaram-no e o 
jogaram no lixo.   

418 – 432  Questionado pela professora se esse medo seria o que ele teria escrito no 
papel, ele nega e diz ter sido “medo de escuro”. A professora acrescenta que 
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se para ele as discussões sobre medo ajudaram, para quem mais poderiam 
ter contribuído. Eric disse que colaboraram com ele, pois foi para Maceió de 
avião. A professora fica surpresa e o elogia fortemente. Com o elogio ele 
chora. É aplaudido por todos. Explica que o motivo do choro foi devido à 
emoção. A professora, com os olhos marejados de lágrimas, sugere e lhe dá 
um forte abraço.   

433 – 442  

Os outros alunos são convidados a responder se entre eles, alguém mais 
se sentiu ajudado a enfrentar o medo com as dicas ouvidas nas aulas. 
Alguns dizem que superaram seus medos: Gabriela venceu o medo de 
ficar só na cozinha; Thiago de assistir filme de terror e ter que dormir na 
cama da mãe.   

443 – 444  

Quando Gabriel ia manifestar como enfrentou seu medo – que era de piranha 
– foi surpreendido pelo Thiago Akira com a pergunta “Você pulou num rio de 
piranhas e saiu vivo?” O senso de humor e a lógica do questionamento 
provocaram muitos risos na classe toda, inclusive no próprio Gabriel.  

445 – 460  

A professora solicita que mais alunos se manifestem sobre enfrentamento 
do medo ajudado pelas dicas da turma nas aulas de Filosofia. João Pedro 
disse que perdeu o medo de pesadelo, pensando em coisas boas; Pedro 
Gaia que, sozinho, conseguiu arrumar os brinquedos na garagem, 
acendendo as luzes; Arthur conseguiu levar sua lancheira até a cozinha de 
forma bem rápida.  

461 

A professora conclui dizendo que apesar de não ser último dia de aula, 
todos mereciam uma salva de palmas por estarem conseguindo colocar em 
prática muito do que foi discutido. Incluiu que seria impossível esgotar em 
uma aula tudo o que ainda poderiam discutir sobre esse assunto. 
Acrescentou que um dos objetivos da aula de Filosofia é sair dali, pensando, 
refletindo, que nunca se fecha uma discussão, mas se continua discutindo 
com os colegas em vários momentos na escola, em casa com os pais, com 
os amigos. Enfim, o objetivo é continuar discutindo e refletindo. Afirma que 
acredita que todos tiveram uma grande caminhada e uma grande conquista 
em relação a seus medos e encerra a aula agradecendo.  

Quadro 14: Síntese descritiva da aula 3. 

 

5.3.3 Transcrições, análise e interpretação 

 

Excerto 1 – Aula 3 

 

A professora dirige a pergunta a um dos alunos, para que aponte qual dos 

grupos abordou melhor o medo na apresentação. Os votos da classe se dividem 

entre o penúltimo (perfil familiar) e o último (perfil da aula de Filosofia). Nesse 

instante, Eric retoma a questão controversa (turno 260) e questiona a professora. 
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Turnos Análise 
Observações/ 

Imagens 
ilustrativas 

(346) Eric 12: Quando você tava 
conversando com a Biju, você 
disse que às vezes, dava pra 

explicar como você tem medo do 
seu medo e às vezes, não. E eu 
fiquei pensando e não consegui 

saber, como você pode não 
saber, como você não tem medo 

do seu medo? 

Retomada da questão controversa 
apresentada pela professora no 

turno 260. Discordância com 
oposição, seguida do pedido de 

justificação. 

O advérbio interrogativo como induz 
a uma ampliação da fala da 

professora. 

 

(347) A166: Como eu não posso 
saber? Você acha que a gente 

sempre sabe por que tem medo? 

Espelhamento na primeira pergunta, 
seguido de pedido de 

esclarecimento. 

O verbo achar é uma marca de 
modalização. Nesse caso, a 

pergunta feita introduz a dúvida, a 
incerteza, possibilitando que o 
aluno, enquanto enunciador, 

inscreva o que pensa. 

 

(348) Eric 13: É. Você disse que 
não tinha. 

Confirmação e contraposição 
justificada. 

 

(349) A167: É difícil! Como a 
gente pode não saber do porquê 
que tem medo? Ah Eric! Você foi 
fundo na pergunta, deixa até eu 
sentar um pouquinho aqui pra 

responder melhor (pausa). Olha, 
existem medos às vezes, que 

vem na gente e que a gente não 
sabe de onde veio, por que tem 

esse medo. E aí, a gente vai 
buscando razões e encontra sim. 

Ou porque ele tem um susto 
anterior, ou porque aconteceu 
alguma coisa antes, ou porque 

aconteceu alguma situação. Tem 
alguém aqui que tem medo e 
não sabe por que tem medo? 

Explicação com réplica elaborada e 
exemplificada, seguido de pedido de 

explicação estendido para o 
engajamento dos outros alunos. 

A repetição da conjunção porque 
ressalta a tentativa de inserir as 

possíveis causas para se 
compreender o medo, conforme o 

uso do substantivo razões 
intensifica. 

Alguns dizem: 
Eu, eu… 

(351) A168: Você Mário. 
Engajamento do aluno na ação 

discursiva. 
 

(352) Mário 4: Eu não sei por 
que eu tenho medo de escuro! 

Contraposição ao Eric. Réplica 
elaborada com exemplificação, por 
meio da expressão “ter medo de 
escuro”, construída com verbo-

suporte, indicando estado. 

Várias 
crianças falam 

ao mesmo 
tempo. 
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(353) A169: Hum… Pense você. 
Por que será que o Mário 

poderia ter medo de escuro? 

Tentativa de expansão com pedido 
de esclarecimento a outro aluno, por 

meio do pronome interrogativo. 

Dirige ao Eric 
a pergunta. 

(354) Eric 14: Porque alguma 
vez ele pode ter sonhado com 

um monstro no escuro. 

Réplica elaborada com 
exemplificação, por meio do 

pronome interrogativo. 

O uso do substantivo monstro, que 
significa algo disforme e ameaçador, 
insere uma apreciação de algo que 
não é bom e que pode amedrontar. 

 

(355) A170: Ele pode ter 
sonhado com um monstro no 

escuro? Você sonhou? 

Espelhamento acompanhado de 
pedido de esclarecimento. 

Dirige a 
pergunta ao 

Mário. 

(Mário chacoalha a cabeça 
negativamente) 

(356) A171: Não se lembra? Que 
mais? 

Discordância gestual do aluno. 

Primeira pergunta como justificativa 
ao Mário. Segunda pergunta com 
pedido de outra possibilidade ao 

Eric. 

Gestualidade. 

(357) Eric 15: Assistiu algum 
programa de medo? 

Apresentação de outra possibilidade 
como forma de explicação. 

O uso da expressão programa de 
medo também insere uma 

apreciação de algo que não é bom e 
que pode amedrontar. 

 

(358) A172: Assistir algum 
programa de medo no escuro? 

Que mais? 

Espelhamento como continuação da 
informação dada pelo aluno. Pedido 

de expansão. 

Eric fica 
pensativo. 

(359) Eric 16: Ele pode ter 
tomado algum susto no escuro. 

Réplica elaborada. Apresentação de 
exemplo como forma de justificação. 

A expressão “algum susto”, mais 
uma vez, marca uma apreciação. 

O uso das apreciações destacadas 
no excerto (monstro, programa de 
medo, algum susto) enfatiza uma 
relação com alguma informação 

presente na memória discursiva, já 
que são escolhas dos sujeitos 

envolvidos buscando nomear os 
problemas enfrentados. 

 

 

O excerto inicia-se no turno 346 com Eric retomando a questão controversa 

apresentada pela professora no turno 260 (“É possível a gente saber por que tem 

medo de alguma coisa?”). Essa retomada é demonstrativa de como os sentidos, que 
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vinham sendo externalizados, foram elaborados reflexivamente pelo aluno. Ele 

materializa seu pensamento verbalizando-o, discordando e confrontando a 

professora por meio da colocação: “E eu fiquei pensando e não consegui saber, 

como você pode não saber, como você não tem medo do seu medo?”. Igualmente, 

aponta a consideração das discussões anteriores como debates, nos quais a 

posição é produtiva porque leva a articular o raciocínio. Segundo Vygotsky 

(1934/1990), nas crianças, a discussão precede o raciocínio. Da mesma forma, há 

um entendimento da mobilização da fala conectada aos processos de pensamento 

para a concepção da formação da consciência, que, embora individual, se constrói 

nas relações sociais mediadas pela argumentação, o que viabiliza, segundo Leitão 

(2007), deslocar o pensamento do indivíduo para um plano reflexivo.  

A professora surpresa realiza o espelhamento da pergunta e busca 

esclarecimento do aluno (“Você acha que a gente sempre sabe por que tem 

medo?”). Eric confirma seu posicionamento e continua confrontando a posição 

anterior manifestada por ela (“É. Você disse que não tinha.”). Eric oportuniza a 

expansão, o desenvolvimento do discurso-raciocínio e aponta uma possível 

contradição da professora.  

A não previsibilidade do discurso apresentada pelo aluno é deflagrada pela 

fala da professora (“Ah Eric! Você foi fundo na pergunta, deixa até eu sentar um 

pouquinho aqui pra responder melhor”) que traz alguns argumentos explicativos e 

tenta, igualmente, a expansão do tema, questionando o restante da classe (“Tem 

alguém aqui que tem medo e não sabe por que tem medo?”). Essa outra questão 

controversa proporciona o engajamento dos outros alunos na discussão e a 

definição do objeto, mediante a introdução de novos elementos e de novas 

perspectivas, ou seja, um processo de apropriação recíproca(PONTECORVO, 

2005). 

Mário evidencia um argumento explicativo (“Eu não sei por que eu tenho 

medo de escuro!”) que contrapõe a posição de Eric. A professora realiza, nesse 

instante, um movimento que promove uma apresentação de exemplificações 

declaradas pelo Eric, para possíveis concordâncias do Mário. O primeiro cita como 

possibilidades para medo do escuro (“Porque alguma vez ele pode ter sonhado com 

um monstro no escuro”, “Assistiu a algum programa de medo”, “Ele pode ter tomado 

algum susto no escuro”), espelhadas pela professora, mas negadas, gestualmente, 
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por Mário. Considerando as tentativas explicativas de Eric promovidas pelos 

espelhamentos da professora, pode-se afirmar que o aluno buscou alternativas que 

corroborassem o argumento de Mário (não saber por que tem medo de escuro), 

contudo a mesma questão controversa não foi tratada pela professora com os outros 

alunos na sequência dialogal.  

No trecho analisado acima, praticamente, há uma díade conversacional, 

rompida apenas por uma colocação do Mário e um posicionamento implícito de não 

concordância com os possíveis exemplos oferecidos pelo Eric, por meio de 

gestualidade negativa. Nesse momento da aula, pela falta de engajamento dos 

outros alunos, não houve um caráter responsivo na mediação realizada pela 

professora. Sua intervenção era fundamental para que as crianças pudessem agir e 

responder, construindo seu discurso pela implicação do papel do outro, exercida nos 

processos de interação verbal, conforme aponta Bakhtin (2002). 

 

Excerto 2 – Aula 3 

 

No turno antecedente ao início desse excerto, a professora preparava o 

término da aula, propondo que encerrassem pensando “Será que os nossos medos 

podem realmente ser explicados, ou existem medos inexplicáveis que nem sabemos 

a razão deles existirem? Vamos sair daqui com essa pergunta”, quando Pedro, no 

turno 379, traz uma importante informação.   

  

Turnos Análise Observações/Imagens 
ilustrativas 

(379) Pedro Aricó 9: 
Tia, eu enfrentei meu 

medo. 

Abertura de turno com 
Informação. 

O verbo dinâmico 
enfrentar e seu 

complemento meu medo, 
aponta para o sentido de 

confronto e superação, ou 
seja, identificar o medo 

para superá-lo. 

 

(380) A184: É? Você 
enfrentou quando? 

Pedido de informação.  
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(381) Pedro Aricó 10: 
Desde a semana 

passada. 
Réplica elaborada.  

(382) A185: O que 
você fez? Qual era o 

seu medo? 

Interrogações com 
pedidos de 

esclarecimento. 
 

(383) Pedro Aricó 11: 
Eu não conseguia 

dormir sozinho e agora 
eu consegui. 

Réplica elaborada 
justificada. 

O advérbio de tempo 
agora marca o momento 

da superação. 

 

(384) A186: E o que 
você fez para enfrentar 

o seu medo? 

Pedido de explicação, 
possibilitando 

desenvolvimento. 
 

(385) Pedro Aricó 12: 
Eu dormi sozinho. 

Réplica elaborada 
explicativa. 

 

(386) A187: É? Mas 
teve mais alguma 

coisa pra você 
conseguir dormir 

sozinho? 

A conjunção adversativa 
mas marca um pedido de 
confirmação, acrescido de 

expansão. 

 

(388) Pedro Aricó 13: 
Antes eu só dormia 

com a TV ligada. 

Réplica elaborada com 
esclarecimento. 

 

Pedro revelando como conseguiu 
dormir. 

(389) A189: Só 
conseguia com a TV 
ligada? E agora você 

desligou? 

Pedido de confirmação.  

(390) Pedro Aricó 14: 
Não. 

Réplica mínima.  

(391) A190: Ainda tá 
com a TV ligada? 

Pedido de confirmação. 

A palavra ainda sugere 
uma discordância com a 

atitude do aluno de deixar 
a TV ligada. 
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(392) Pedro Aricó 15: 
Mas dormindo sozinho. 

Réplica elaborada 
justificada. 

A conjunção mas 
contrapõe a discordância 

anterior da professora, 
enfatizando que há a 
superação de dormir 

sozinho.  

 

 
(393) A191: Dormindo 
sozinho? Você dormia 

com quem antes? 

Espelhamento seguido de 
pedido de informação. 

 

(394) Pedro Aricó 16: 
Com a minha mamãe. 

Réplica elaborada 
justificada. 

 

(395) A192: Olha 
vocês viram a 

conquista do amigo? 

Apreciação positiva 
marcada pela palavra 
conquista, que sugere 

vitória e confirma a 
superação alcançada. 

Vários alunos começam a 
aplaudir e a dizer “parabéns!” 

 

A informação dada por Pedro “Tia, eu enfrentei meu medo”, rompe com o 

possível término da aula, pois traz uma informação que pede esclarecimentos e 

pode sugerir prováveis referenciais para essa conquista. A professora avança com 

seguidos pedidos de informações, esclarecimentos, explicações (“O que você fez? 

Qual era o seu medo? E o que você fez para enfrentar o seu medo? Mas teve mais 

alguma coisa pra você conseguir dormir sozinho?”), que possibilitaram a expansão e 

o desenvolvimento do pensamento do aluno. Essa sequência de questionamentos 

permitiu o encadeamento das informações, uma vez que, provavelmente, o aluno 

não daria todas as informações em uma só asserção.  

Pedro construiu seu discurso baseado em argumentos induzidos pela mediação 

da professora, por meio de perguntas que colaboraram para o desenvolvimento de seu 

raciocínio. Caracteriza-se, assim, uma contribuição conversacional, na qual a 

professora (falante) demonstra uma atitude de compreensão e encoraja o aluno 

(interlocutor) a prosseguir o discurso, oportunizando, inclusive, esclarecimentos e a 

elaboração da mensagem (PONTECORVO, 2005). 

A pergunta “Olha vocês viram a conquista do amigo?” (turno 395), além de 

chamar a atenção dos outros colegas, promoveu a apreciação da atitude do aluno, 

qualificando-a por meio da palavra conquista. 
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Excerto 3 – Aula 3 

 

Pedro informava que tinha medo de dormir sozinho pela possibilidade de sua 

casa ser assaltada. A professora investia na continuidade da exposição do 

pensamento do aluno, buscando argumentos mais substanciais. Perguntou-lhe 

sobre sua sensação ao dormir sozinho, uma vez que, mesmo dormindo com a mãe, 

sua casa poderia ser assaltada. Ele concorda com a premissa, mas diz sentir-se 

protegido com a presença da mãe. A professora insiste que agora ele dorme só. O 

aluno alega que fica com a TV ligada. Thiago Akira pergunta-lhe se a televisão o 

protege. Pedro diz que a TV provoca-lhe sono e, por isso, acaba dormindo. O 

diálogo prossegue.  

 

Turnos Análise Observações / Imagens 
ilustrativas 

(411) A201: Vou te fazer 
uma pergunta. Nós 
estamos falando de 
medo há bastante 

tempo, certo? 

Abertura de turno. Pedido 
de confirmação. 

 

(412) Vários respondem: 
Certo! 

Réplica mínima com 
participação coletiva. 

 

(413) A202: Tudo o que 
a gente discutiu sobre 

medo te ajudou? 

(Pedro Aricó balança a 
cabeça 

afirmativamente). 

Pedido de esclarecimento. 

Concordância gestual. 

O uso dos verbos discutir e 
ajudar induz a uma 

resposta. Primeiramente, o 
ato de discutir refere-se à 
própria aula. Já a ação de 
ajudar marca o sentido de 

auxiliar. É como se a 
professora perguntasse se 

as aulas auxiliaram na 
superação. 

Gestualidade. 

(414) A203: É? Como? 
Pedido de explicação, por 

meio do advérbio 
interrogativo. 

 

(415) Iolanda 3: Aqueles 
papeizinhos que a 

gente… 

Tomada de turno com 
tentativa de explicação 

exemplificada. 
 



152 

(416) Pedro Aricó 22: 
Falando em como 
enfrentar o medo. 

Retomada de turno com 
réplica elaborada 

explicativa. 

Há, novamente, o uso do 
verbo dinâmico enfrentar e 
do complemento o medo, 
apontando para o sentido 
de confronto e superação, 
ou seja, identificar o medo 

para superá-lo. 

 

(417) A204: Falando de 
como enfrentar o medo? 
É? A Iolanda tá falando 
daquele papelzinho que 

a gente escreveu o 
medo, amassou e jogou 
fora. Também ajudou? 

(Pedro balança a 
cabeça 

afirmativamente). 

Retomada e conexão entre 
as asserções de Pedro e 

Yolanda. 

Concordância gestual do 
aluno. 

 

Alunos amassam os medos 
escritos no papel, em uma 

performance realizada em aula 
anterior. 

 

A professora inicia a abertura de turno desse excerto, com um pedido de 

informação acompanhado de uma confirmação, de que há algum tempo o tema 

medo, vinha sendo discutido por eles, questionando Pedro (“Vou te fazer uma 

pergunta. Nós estamos falando de medo há bastante tempo, certo?”) e confirmado 

por vários alunos. 

Por meio da pergunta “Tudo o que a gente discutiu sobre medo te ajudou?” e 

diante da simples confirmação gestual do aluno, a professora insiste na clarificação 

de como a possível ajuda se deu (“É? Como?”). Iolanda rouba-lhe o turno (“Aqueles 

papeizinhos que a gente…”), na tentativa de uma provável justificativa e faz 

referência a uma performance, na qual, em uma das aulas anteriores, haviam escrito 

seus medos em um papel, amassando-os, pisando sobre eles e jogando-os fora. 

Pedro retoma o turno justificando o pedido de esclarecimento que havia sido 

interrompido por Iolanda (“Falando, em como enfrentar o medo”). A professora 

espelha a justificativa de Pedro, resgatando o que a aluna havia dito (“Falando de 
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como enfrentar o medo? É? A Iolanda tá falando daquele papelzinho que a gente 

escreveu o medo, amassou e jogou fora. Também ajudou?”), com confirmação 

gestual do aluno.  

Foi possível perceber uma mudança de atitude na postura de Pedro em 

relação ao medo, viabilizada pelos referenciais das discussões e pela performance, 

pois tais momentos proporcionaram bases para essa transformação. Para essa 

realização efetiva, houve uma internalização dos significados compartilhados 

(VYGOTSKY, 2002), uma gestação interna subjetiva (SANCHEZ-VASQUEZ, 2007), 

ou seja, o objeto plasmado antes na consciência e revelado na prática, permitiu-lhe 

enfrentar sua necessidade, conforme comprovado pelos seus dizeres.   

Esses turnos são demonstrativos não apenas da internalização dos sentidos 

individuais, externalizados pela materialização dos enunciados, como também 

resgatam todo o processo elaborado para a expansão dos significados 

compartilhados, criados pelas discussões e pela performance. Fica aqui deflagrada 

uma prática que não reitera o já vivido, apenas reproduzindo-a, mas a criação, a 

partir do vivido, de algo novo, ou seja, uma prática criativa ou revolucionária. 

É importante ressaltar que a performance recuperada por Iolanda, vem ao 

encontro do que Smolka expõe: 

Em relação a atos morais não conscientes (heroísmo, coragem, 
abnegação), a criança por força do instinto e da imaginação, cria 
situações e os ambientes que a vida não lhe apresenta. As fantasias 
infantis não permanecem no campo dos devaneios. A criança quer 
encarnar qualquer invenção ou impressão em imagens vivas. 
(PETROVA, 1888 apud SMOLKA, 2009).  

A ação vivenciada, proporcionada intencionalmente pela professora, viabilizou 

a criação favorável, mesmo que simbólica de encarnar um momento de coragem 

para heroicamente vencer o medo, conforme traduzem igualmente as imagens 

seguintes. 
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Amassando e pisando no “medo” 

 

 
Jogando o “medo” fora. 

Figura 13: Imagens ilustrativas da performance de como vencer o medo. 



155 

Excerto 4 – Aula 3 

 

Ao fazer referência sobre a performance, na qual os alunos escreveram seus 

medos em um pedaço de papel, a professora questiona Pedro Aricó se foi o medo 

de dormir sozinho que ele teria escrito. Ele diz ter sido outro, o medo de escuro, 

destacando que as atitudes de amassar, pisar sobre o papel e jogá-lo fora também o 

ajudaram.  

 

Turnos Análise Observações / Imagens 
ilustrativas 

(421) A206: […] Se pro 
Pedro ajudou as 

nossas discussões 
sobre o medo, pra 

quem mais ajudou? 

Abertura de turno. Pedido de 
informação e busca de 

engajamento, por meio do 
verbo ajudar que induz a 

uma avaliação da 
professora. Como se ajudar 
fosse a única possibilidade 

de avaliação. 

Muitos deles levantam as mãos, 
entre eles, Eric. 

 

(422) A207: Ajudou a 
discussão pra vencer o 

medo? Ajudou Eric? 
Como? 

Pedido de esclarecimento.  

(423) Eric 22: Eu andei 
de avião. Eu fui pra 

Maceió 

Réplica elaborada 
exemplificada. 

 

(424) A208: Você 
andou do quê? 

Pedido de repetição.  

(425) Eric 23: Eu andei 
de avião pra Maceió 

Confirmação retomada.  

(426) A209: Você 
andou de avião pra 

Maceió?! Você andou 
de avião, conseguiu ir! 

Parabéns! 

Pedido de confirmação com 
apreciação positiva, seguida 

de elogio. Valorização. 

Modalização com tom na voz de 
surpresa e alegria. 

(427) Biju 17: Ô tia, ele 
quase chorou! 

Informação dada mediante 
observação e escuta atentas. 

Vários alunos aplaudem. Eric 
demonstra emoção, tem os 

olhos marejados de lágrimas. 

(428) A210: Quando 
que ele quase chorou? 

Pedido de informação.  

(429) Biju 18: Agora, 
agora há pouco. 

Réplica elaborada 
informativa. 

 



156 

(430) A211: Por que 
você quase chorou 

Eric? 

Pedido de explicação, por 
meio do pronome 

interrogativo. 

 

Eric emocionado começa a 
chorar. 

(431) Eric 24: Porque 
eu tô com emoção. 

Réplica elaborada 
explicativa. 

A oração marca o 
envolvimento do aluno com o 

momento lúdico criado em 
busca da superação do seu 

medo. 

Muitos alunos aplaudem. 

(432) A212: Tá com 
emoção. Muito bem.  
Eu também! Dá um 

abraço aqui. 

Espelhamento seguido de 
apreciação positiva e 

demonstração de vínculo 
afetivo. 

 
A professora e Eric se abraçam. 

Os aplausos continuam. 

(433) A213: Quem 
mais enfrentou o 

medo? 

Busca de engajamento dos 
outros alunos por meio do 

pedido de informação. 

Há novamente o uso do 
verbo dinâmico enfrentar e 
do complemento o medo, 

apontando para o sentido de 
confronto e superação, ou 

seja, identificar o medo para 
superá-lo.  

A professora fica emocionada. 

(434) Vários 
respondem: Eu, eu, eu. 

Tentativa de engajamento. 
Na sequência, vários alunos 
contam como venceram seus 

medos.25 

                                                             
25 Outros relatos de enfrentar ou vencer o medo encontram-se na transcrição completa dessa aula, 
nos anexos. 
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Esse excerto é iniciado com um pedido de informação da professora (“Se pro 

Pedro ajudou as nossas discussões sobre o medo, pra quem mais ajudou?”), que 

propiciou o engajamento, demonstrado pelos gestos de mãos estendidas dos 

alunos, solicitando o turno. A professora convida Eric a dar sua informação, 

confirmação e explicação em um só turno (“Ajudou a discussão pra vencer o medo? 

Ajudou Eric? Como?”). É oportuno ressaltar, que no decorrer da aula, Eric já havia 

declarado seu medo26, retomando essa afirmação dita em aula anterior. No turno 

362, relembra: “Ah… é de avião” e no turno 364, explica o motivo “Porque pode 

cair”. A resposta do aluno (“Eu andei de avião. Eu fui pra Maceió”) é reiterada diante 

do pedido de confirmação da professora (“Você andou do quê?”), quando ele repete: 

“Eu andei de avião pra Maceió”. 

Percebe-se, por meio dos dizeres de Eric, que houve uma superação, um 

enfrentamento de seu medo, manifestados pela pergunta da professora. Acredita-se 

que a experiência obtida ao longo do processo de interação com os colegas 

constituiu-se em conhecimento, proporcionado pelas discussões das aulas sobre o 

tema, a elaboração, a performance e debates pós-performance, entendidos como 

referências para mobilizar o agir.  

Pode-se definir que na atividade “aula de Filosofia”, mediada pelas estratégias 

mencionadas, constitui-se na relação entre aprendizagem e desenvolvimento 

(VIGOTSKY, 1998), uma vez que a superação e/ou enfrentamento do medo 

corresponderam às necessidades das crianças, promovendo uma práxis 

revolucionária (VASQUEZ, 2007).  

A aula de Filosofia, entendida como atividade social, vislumbrou capacidades 

de experiências que tiveram potencial para transformar as capacidades dos alunos. 

Isso contribuiu para a ampliação de suas possibilidades em fazer escolhas, 

apropriando-se, assim, do agir crítico-reflexivo, considerado como conhecimento, em 

uma perspectiva significativa e compartilhada. Tal aprendizagem, como aponta Sen 

(2000), possibilitou ampliar habilidades produtivas e estilos de vida associados à 

educação. 

Há que se destacar o conexão afetiva demonstrada entre aluno e professora, 

nos turnos 431 (“Porque eu to com emoção”) e 432 (“Tá com emoção. Muito bem. 

                                                             
26 Os turnos não estão nos excertos selecionados para análise, mas encontram-se na transcrição da 
aula nos anexos. 
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Eu também. Dá um abraço aqui”). O vínculo afetivo pode ser observado nas 

imagens sequenciais da interação entre eles.   

 

 

 
Momento em que Eric diz estar emocionado depois de ter revelado vencer seu medo. 

Figura 14: Imagens da sequência interativa entre Eric e a professora Adriana. 

 

SIGNIFICADOS COMPARTILHADOS NA AULA DE 30/11/10 

● Todos sentem medo (reais e/ou imaginários). 

● É possível enfrentar e vencer o medo. 

Figura 15: Significados compartilhados – Aula 3 

 

Para finalizar este capítulo, entende-se que, no decorrer da investigação, a 

partir dos encontros entre a orientadora e a pesquisadora, e da pesquisadora com a 

professora participante, ocorreram discussões reflexivas para tomada de decisões 

intencionais, visando o alcance do objeto idealizado. 

Examinando a riqueza dos dados produzidos na íntegra e nos recortes 

selecionados para a análise, é possível assinalar que em muitos momentos as 
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crianças pesquisadas construíram significados promotores de conhecimento, 

entendido como agir crítico-reflexivo mobilizadores da (re)construção de seus 

sentidos e de suas maneiras de agir, transformando seus contextos diretos – escola 

– e indiretos – família.  

Analisando as mediações promovidas pela professora, podem-se destacar 

seus indicadores de fala, gerenciando as trocas de turno, ou seja, suas intervenções 

foram realizadas no sentido de direcionar a fala dos alunos. Em outros momentos, 

além de gerenciar as trocas de turno, ela buscou inserir articulação entre as ideias 

defendidas pelas crianças, o que impulsionou as etapas de conflito dialogais 

imprescindíveis para o avanço das discussões. Há que se destacar a complexidade 

que envolve o gerenciamento de crianças nessa faixa etária, bem como o número de 

alunos envolvidos, querendo apresentar suas participações ao mesmo tempo.   

Mesmo com o entendimento do processo não ter se apresentado idealmente 

como pré-figurado, as crianças transcenderam suas possibilidades iniciais, 

apresentando uma práxis criativa, ao trazerem soluções e sugestões para os 

conflitos e/ou dificuldades oriundas de seu cotidiano, verificadas nas análises da 

constituição linguístico-discursiva dos diálogos. 
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros 

sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 
quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de 

ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que 
elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não 
podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O 

voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 
 

Rubem Alves 

 

 

Ao entrar em campo, os pesquisadores, segundo Engeström (1999), embora 

construam, de forma ideal, o objeto da atividade e o propósito a ser atingido, não 

são conhecidos previamente os conteúdos realmente trabalhados, as formas de agir. 

Os resultados não são concebidos porque o curso e as intervenções com base na 

colaboração, na contradição e compreensão da construção de conhecimento 

devem/precisam ser negociados entre os participantes. 

Buscando, portanto, essa negociação, adotou-se a PCCol. Nesta pesquisa, 

entendeu-se a admissão de riscos emocionais e intelectuais com o objetivo de criar 

contextos para o desenvolvimento, a transformação da realidade de si e dos outros. 

Criar tais contextos de pesquisa pressupõe um constante movimento de criticidade, 

neste caso, entre orientadora, pesquisadora, professora e alunos participantes, nas 

relações entre o idealizado e o real/concretizado na atividade em foco. 

Mais do que pensar na prática da aula de Filosofia para crianças e suas 

possibilidades educacionais, este estudo buscou evidenciar a importância de um 

espaço que oportuniza voz e vez a todos os envolvidos. A argumentação 

colaborativa e as performances foram inseridas como estratégias e formas de 

constituição, nas quais os sujeitos puderam vivenciar situações da “vida que se vive” 

(MARX e ENGELS, 1845-46, p.26) e criar referenciais para agirem no mundo.  

Pela observação e tempo de atuação da pesquisadora na instituição na qual o 

estudo foi realizado, pode-se constatar que, por questões de configuração ou 



161 

convívio familiar, muitas crianças têm a possibilidade do diálogo, às vezes limitada, 

ou restrita a um teor de senso comum. A aula de Filosofia apresentou-se como local 

propício e intencional, não só para disponibilizar discussões sobre temas ou 

assuntos que permeiam o cotidiano dos alunos, mas para propiciar uma formação 

mais humana e, consequentemente, mais cidadã. Para isso, fez-se o uso de 

perguntas, que levaram a um pensar mais crítico, das performances, que 

possibilitaram vivenciar diferentes papéis, com o objetivo de oferecer referenciais de 

informações e conhecimentos em uma perspectiva emancipatória.  

Nesse contexto, o objetivo de pesquisa foi compreender criticamente os 

momentos de argumentação utilizados durante as aulas para mobilizar o processo 

de desenvolvimento de produção de um agir crítico-reflexivo. Os resultados das 

análises apresentadas demonstraram como os sentidos individuais foram trazidos, 

tornando-se significados compartilhados em um ciclo constante de interiorização e 

exteriorização possibilitados pelas ZPDs geradas nas interações discursivas. Por 

meio da argumentação, foi possível constatar a recuperação de significados 

compartilhados trazidos pelas marcas linguístico-discursivas que apontavam os 

sentidos individuais internalizados.  

A questão norteadora dessa pesquisa buscava compreender se as aulas de 

Filosofia, mediadas pela argumentação, podem criar bases para o desenvolvimento 

de um agir crítico-reflexivo no mundo e de que modo isso poderia ocorrer. A 

resposta obtida foi positiva, o que ficou evidenciado nos excertos transcritos e 

comprovado pela análise linguístico-discursiva, pois as aulas de Filosofia, mediadas 

pela argumentação, possibilitaram o desenvolvimento de um agir crítico-reflexivo 

pela progressão e consistência dos argumentos apresentados, pela constatação da 

evolução dos questionamentos da professora com os alunos e deles entre si.   

As perguntas foram importantes nesse processo para que houvesse 

desenvolvimento e expansão do objeto pesquisado, pois motivaram a construção 

dos argumentos e contra-argumentos, provocando acordo ou desacordo entre os 

interlocutores, desencadeando maior ou menor discussão do assunto. Os tipos de 

perguntas direcionaram o discurso, promovendo apresentação de razões, 

justificativas, opiniões, exemplos, informações e reformulações. Nesse rumo, o uso 

dos “porquês” foi utilizado como operador argumentativo responsável pelo 

encadeamento entre os enunciados, definindo o seu significado. 
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Por meio das perguntas e respostas, os alunos puderam explicitar, assim, 

seus sentidos, assumindo responsabilidade e responsividade diante dos significados 

que foram compartilhados socialmente, por meio de suas concordâncias ou 

discordâncias, pressupostos inerentes à produção do agir crítico-reflexivo. 

Do mesmo modo, foi possível deflagrar em algumas situações a ausência da 

expansão e desenvolvimento do objeto, porque as contradições demonstradas nas 

atitudes, apontadas nas marcas linguístico-discursivas, não foram pontuadas em 

toda sua extensão pela pesquisadora, com o objetivo de interferir nas mediações da 

professora durante a aula, para permitir, por exemplo, a inserção de perguntas que 

permitissem maiores possibilidades de engajamento, expansão e criatividade. A 

formação docente, apesar de não ser foco desta pesquisa, não pode ser dissociada 

de seu modus operandi – consequência das discussões entre orientadora, 

pesquisadora e professora participante.   

As performances, por sua vez, contribuíram neste processo como diferenciais 

de possibilidades para a produção do agir crítico-reflexivo, por meio de uma práxis-

criativa/revolucionária, pois houve uma transformação na constituição de todos os 

participantes, incluindo pesquisadora e professora participante. As crianças 

enunciaram referenciais mobilizadores de suas ações construídos a partir das 

performances e do discurso com base na argumentação. Dessa forma, não 

permaneceram em uma atitude reiterativa, pois na sequência da realização de cada 

uma, os alunos discutiram e refletiram largamente sobre essas vivências, atuações e 

observações, estabelecendo relações com a realidade. 

Além disso, a argumentação se materializou nas discussões da aula de 

Filosofia, entendida como prática social, pois houve a construção e reconstrução dos 

próprios argumentos confrontados com os dos outros. Essa interação social foi 

marcada pela argumentatividade, uma vez que todo discurso representou uma ação 

verbal dotada de intencionalidade, tentando influir o comportamento do outro ou 

fazer com que ele compartilhasse de suas opiniões. As práticas sociais de natureza 

argumentativa tornaram os alunos do 3º G e a professora mais competentes no que 

se refere à argumentação, pelo tipo de interações que se estabeleceram entre eles. 

Essas proposições reforçam a necessidade e a importância de situar a escola 

como um espaço para discussões que possam suscitar uma ampliação, um 

aprofundamento e desenvolvimento de bases para a argumentação apoiados na 
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performance, ou seja, em conhecimentos promotores da capacidade de escolha 

entre as oportunidades que se apresentarem em situações do cotidiano. 

Refletindo sobre as respostas obtidas, compreende-se que a aula de Filosofia 

foi concebida como atividade social, visto que o processo enunciativo apresentou um 

caráter dialógico e seu produto foi o entrecruzamento das várias vozes das esferas 

individuais e sociais. 

Entende-se que as aulas de Filosofia, por meio da argumentação e das 

performances, devam ser introduzidas no currículo escolar desde o início do ensino 

fundamental, embora muitos defendam a ideia que devam incluí-las apenas mais 

tarde. Essa concepção decorre da crença de que a argumentação na infância seja 

um processo inato ou só possa ser ensinada em estágios escolares mais 

avançados. Esse estudo, contudo, mostrou crianças com capacidades 

questionadoras que puderam ser ampliadas pelas práticas discursivas socialmente 

construídas.  

Acredita-se na possibilidade de continuidade desta pesquisa, buscando, por 

exemplo, deflagrar que o ensino de gêneros orais, viabiliza também melhores 

competências escritas.   

Espera-se ter contribuído com educadores, não só para o ensino de Filosofia 

para crianças, como também na compreensão de que a práxis educativa abrange, 

além de competências acadêmicas, um processo voltado para um agir crítico-

reflexivo que concebe pessoas autônomas, críticas, criativas e envolvidas com as 

questões sócio-culturais inerentes à formação cidadã, em uma escola, conforme o 

que Rubem Alves poetiza, que deixa de ser “gaiola” e passa a ser “asa”.  



164 

REFERÊNCIAS	BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABREU, A. S. A arte de argumentar gerenciando razão e emoção. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2004. 

ANDRADE, F. R. Não sei por quê: a filosofia como disciplina no primeiro ciclo do 
ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, 2008.  

ARANHA, Z. M. G. O papel do diretor escolar: uma discussão colaborativa. 
Dissertação de Mestrado. Linguística Aplicada e estudos da Linguagem. São Paulo, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. 

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 9. ed. São Paulo: Hucitec Editora, 
2002. 

BAKHTIN, M. Estética da Criação Verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 

BAKHTIN, M. Questões de Literatura e Estética: A Teoria do Romance. Trad. A. F. 
Bernadini, J. Pereira Junior, A. Góes Junior, H. S. Nazário, H. F. de Andrade. São 
Paulo: Editora UNESP: Hucitec, 1975/1998.  

BERNARDO, G. O Esforço Dialético; A Rede de Argumentos. In: Educação pelo 
Argumento. Rio de Janeiro: Racco, 2000. 

BRONCKART, J-P (1997) Atividade de linguagem, textos e discussões: por um 
interacionismo sociodiscursivo. Trad. Anna Rachel Machado, Péricles Cunha. São 
Paulo: EDUC, 2007. 

BROOKFIELD, S. D. Becoming a critically Reflective Teacher. San Francisco: 
Jossey Bass Inc. Publishers, 1995, p.140-159. 

CELANI, M. A. A. Afinal, o que é Linguística Aplicada? In: PASCHOAL, M. S. Z.; 
CELANI, M. A. A. (orgs.). Linguística Aplicada: da aplicação da linguística a 
lingüística transdiscplinar. São Paulo: Educ, 1992. p.15-23. 

______. A relevância da LA na formação de uma política educacional brasileira. In: 
M. Fortkamp & L. M. B. Tomitch (orgs). Aspectos da linguística aplicada: estudos em 
homenagem ao professor Hilário Bohn. Florianópolis: Insular, 2000, p.17-32. 

CHIARO, S. & LEITÃO, S. O Papel do Professor na Construção Discursiva da 
Argumentação em Sala de Aula. In: Psicologia – Reflexão e Crítica. São Paulo: 
Contexto, 2005, p. 350-357.   

COMTE-SPONVILLE, A. Progressismo e revolução. In: COMTE-SPONVILLE, A. 
Valor e verdade. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 179-197.  

CUNHA, J. A. Conceitos para o domínio da prática do filosofar. In: Filosofia para a 
criança. Campinas, SP: Alínea Editora, 2008. p.15-56.  



165 

CUMMINS, J. Empowering Minority Students: A Framework for Intervention. Harvard 
Educational Review. Vol. 71, n. 4. MA: Copyright by President of Harvard College, 2001. 

DAVIDOV, V. V. The content and unsolved problems of activity theory. In: 
ENGESTRÖM, Y.; MIETTINEM, R.; PUNAMAKI. R. (eds.) Perspectivies on Activity 
Theory. Cambridge: University Press, 2004.  

ENGESTRÖM, Y. Activity theory and individual and social transformation. In: 
Engeström, Y.; Miettinen, R.; Punamäki, R-L (eds). Perspectives on Activity Theory. 
Cambrigde University Press, 1999. 

ENGESTRÖM, Y. Learning by expanding: an activity-theoretical approach to 
developmental research. Helsinki: orienta-Konsultit, 1999. 

FABRÍCIO, B. F. Linguística Aplicada como espaço de desaprendizagem: 
redescrições em curso. In: MOITA LOPES, L. P. (org.). Por uma Linguística Aplicada 
Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006, p. 45-65. 

FARIA, E. M. B. Argumentação Oral Infantil: Uma Atividade Co-Produtiva. João 
Pessoa: Conceitos, 2002, p. 85-89. 

FLORIN, J. L. Dialogismo, Polifonia, Interxtualidade. São Paulo: EDUSP, 2002. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970/1987. 

______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 

FREIRE, G. B. A. M. Conhecer, vivenciar, desejar: “Perejivanie” no ensino de 
Francês. Dissertação de Mestrado. Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 
São Paulo, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2010.   

FUGA, V.P. O Movimento do significado de grupos de apoio na Cadeia Criativa. 
Tese de Doutorado. Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. São Paulo, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.  

GENTILI, P; ALENCAR, C. Educar na esperança em tempos de desencanto. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

GIROUX, H. A. Superando Objetivos Behavioristas e Humanísticos. In: GIROUX, H. 
A. Os Professores como Intelectuais – Rumo a uma Pedagogia Crítica de 
Aprendizagem. Trad. Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1977.  

______. Os professores como intelectuais rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1977.  

HARGREAVES, A. Os professores em tempos de mudanças: o trabalho e a cultura 
dos professores na Idade pós-moderna. Lisboa: Mac Graw-Hill,1998. 

HOLZMAN, L. Psicologia Performática: um recurso não-utilizado por educadores. 
Disponível em: <http://www.educacaoonline.pro.br/art_psicologia_performatica.asp.> 
Acesso em: 20 nov. 2010. 



166 

IRION, A. C. A docência no Programa de Lipman: uma crítica a partir da 
hermenêutica. Dissertação de Mestrado. Educação. Rio Grande do Sul, 
Universidade Federal de Santa Maria, 2005. 

JOHN-STEINER, V. Creative Collaboration.  Oxford University Press, 2000. 

KERBRAT-ORECCHIONI. Análise da conversação: princípios e métodos. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2006.  

KLEIMAN, A. B. Formação do Professor: Retrospectivas e Perspectivas na 
Pesquisa. In: KLEIMAN, A. B. (org). A Formação do Professor – Perspectivas da 
Linguística Aplicada. São Paulo: Mercado das Letras, 2001.   

KUMARAVADIVELU, A Linguística Aplicada na era da globalização. In: MOITA 
LOPES, L. P. (org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2006. p.129-148. 

LAVE, J.; WENGER, E. Prática, pessoa, mundo social. In: DANIELS, H. (org.) Uma 
introdução a Vygostky. São Paulo: Ed. Loyola, 2002. 

LEAL, T. F. A argumentação em textos escritos: a criança e a escola. Belo 
Horizonte: 3. ed. Autêntica, 2006. 

LEITÃO, S. (2007) Argumentação e desenvolvimento do pensamento reflexivo. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/prc>. Acesso em: 27 de jun. 2009. 

LEONTIEV, A. N. (1977). Activity and Consciousness. Disponível em: 
http://www.marxists.org/archive/leontev/works/1977/leon1977.htm. Acesso em: 10 de 
nov. 2010. 

LIBERALI, F. C. Agente e pesquisador aprendendo na Ação Colaborativa. In: 
GIMENEZ, T. (Org.). Trajetórias na formação de professores de línguas. Londrina: 
Editora da UEL, 2002. 

______. As Linguagens das reflexões. In: MAGALHÃES, M. C. C. (org). A Formação 
do Professor como um Profissional Crítico – Linguagem e Reflexão. São Paulo: 
Mercado das Letras, 2004. 

______. Formação Crítica de Educadores: Questões Fundamentais. São Paulo: 
Taubaté-SP, Cabral Editora e Livraria Universitária, 2008. 

______. Argumentos na produção criativa de significados em contextos escolares na 
formação de educadores. Proposta para obtenção de bolsa de produtividade, 2008b. 

______. “Por um sujeito livre que não teme; faz escolhas”. In: SCHETTINI, R.; 
DAMIANOVIC, M.C.; HAWI, M.; ZSUNDY, P.T.C (orgs.). Vygotsky: uma revisita no 
início do século XXI. São Paulo: Andross, 2009, p. 233-254. 

______. Creative Chain in the Processo of Becoming a Totality / A cadeia criativa no 
processo de tornar-se Totalidade. São Paulo: Bakhtiniana: Revista de Estudos do 
Discurso, v. 02, p. 01-25, 2009. 



167 

______. Cadeia Criativa na Educação Infantil: a intencionalidade na produção de 
objetos comprtilhados, 2010 (mimeo). 

LIPMAN, L. A Filosofia vai à escola. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

_________. O Pensar na Educação. Trad. Ann Mary Fighiera Perpétuo. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1995. 

LOBMAN, C.; LUNDQUIST, M. Unscripted learning: using improve activities across 
the K – 8 Curriculum. New York and London: Teachers College Press, 2007.  

LORIERI, M. A. Filosofia: Fundamentos e Métodos – Filosofia no Ensino 
Fundamental. São Paulo: Cortez, 2002. 

MAGALHÃES, M. C. C. Narrative and argument in teacher and researcher 
interactions on classroom discourse: different ways of organizing salient and 
problematic action In M. Hedegaard (ed.) Learning in Classrooms: A Cultural-
Historical Approach. Aarhus: Aarthus University Press, 2001. 

______. Sessões reflexivas como uma ferramenta aos professores para a 
compreensão crítica das ações em sala de aula. Trabalho apresentado no 5o 
Congresso da Sociedade Internacional para Pesquisa Cultural e Teoria da Atividade. 
Amsterdan: Vrije Universiteit, Junho de 2002. 

______. [org.]. A formação do professor como um profissional crítico: linguagem e 
reflexão. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. 

______. A Etnografia Colaborativa: Pesquisa e Formação Profissional. In: FIDALGO, 
S. S.; SHIMOURA, A. S. (Orgs.). Pesquisa Crítica de Colaboração: Um Percurso na 
Formação Docente. São Paulo: Ductor, 2007, p. 56-63. 

______. O Método para Vygotsky: A zona proximal de desenvolvimento como zona 
de colaboração e criticidade criativas. In: Schetini, E. H; DAMIANOVIC, M. C.; HAWI, 
M.M.; SZUNDY, P.T.C. (ORG). Vygotsky: Uma revisita no início do século XXI. São 
Paulo: Andross, 2009, p. 53-78. 

______. Pesquisa crítica de colaboração: uma pesquisa de intervenção no contexto 
escolar. In: SILVA, Léa Stahlschmidt Pinto; LOPES, Jader Janer Moreira. (Orgs.). 
Diálogos de Pesquisas sobre crianças e Infâncias. Rio de Janeiro: Editora da UFF, 
2010.  

______; OLIVEIRA, W. A colaboração crítica como categoria de análise da atividade 
docente. In: MAGALHÃES, M. C. C; FIDALGO, S. S. (orgs.) Questões de Método e 
de Linguagem (no prelo).  

______;______. Vygotsky e Bakhtin/Volochinov: dialogia e alteridade. Bakhtiniana. 
Revista de Estudos do Discurso, v. 1, p. 103-115, 2011. 

Vygotsky e Bakhtin/Volochinov: dialogia e alteridade (no prelo).  

MARX, K.; ENGELS, F. (1845/46) A Ideologia Alemã, 1º capítulo seguido das Teses 
sobre Feuerback. Trad. Sílvio Donizete Chagas. São Paulo: Centauro, 2006. 



168 

MEANEY, M. C. Argumentação na formação do professor na escola bilíngüe. 
Dissertação de Mestrado. Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. São Paulo, 
Pontifícia Universidade de São Paulo, 2009. 

MEKSENAS, P. Cidadania, Poder e Comunicação. São Paulo: Cortez, 2002.  

MIASCOVSKY, H W. A produção criativa na atividade sessão reflexiva em contextos 
de educação bilíngue. Dissertação de Mestrado. Linguística Aplicada e Estudos da 
Linguagem. São Paulo, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2008. 

MOITA, L. P. Afinal, O Que é Linguística Aplicada? In: Moita Lopes, L. P. Oficina De 
Linguística Aplicada. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1996. p.17-25. 

MOSCA, L. L. S. Velhas e Novas Retóricas – Convergências e Desdobramentos. In: 
Retóricas de ontem e de hoje. São Paulo: Humanistas, 1999.  

MOSQUER, E. F. C. Filosofia das imagens na escola: uma alternativa para filosofar 
com as crianças. Dissertação de Mestrado. Educação. Rio Grande do Sul, 
Universidade Federal de Santa Maria, 2004. 

NEWMAN, F; HOLZMAN, L. (1993) Lev Vygotsky: cientista revolucionário. Trad. 
Marcos Bagno. São Paulo: Edições Loyola, 2002. 

PENNYCOOK, A. Uma linguística aplicada transgressiva. In: MOITA LOPES, L. P. 
(org.). Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
p. 67-84. 

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da Argumentação: A Nova 
Retórica. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 

PÉREZ GÓMES, A. P. O pensamento prático do professor – a formação do 
professor como profissionais reflexivos. In: NÓVOA. A. (ed.) Os professores e a sua 
formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 2000.  

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito. São Paulo: Cortez, 2005. 

PONTECORVO. C. A Contribuição da perspectiva Vygotskiana à Psicologia da 
Educação. In: PONTERCO, C.; AJELLO, A. M. & ZUCCHERMAGLIO, C. Discutindo se 
aprende. Interação social, conhecimento e escola. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

______. Discutir, Argumentar e Pensar na Escola – O Adulto como Regulador da 
Aprendizagem. In: PONTERCO, C.; AJELLO, A. M. & ZUCCHERMAGLIO, C. 
Discutindo se aprende. Interação social, conhecimento e escola. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

OLIVEIRA. P. R. Filosofia para a Formação da Criança. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2004.  

OLIVEIRA. W. A colaboração crítica no desenvolvimento de uma atividade de 
formação de professores a distância. Tese de Doutorado. Linguística Aplicada e 



169 

Estudos da Linguagem. São Paulo, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2009.   

______. A Prática de Colaboração Crítica: uma realidade possível na atividade 
docente. In: Revista Múltiplas Leituras, v. 3, n. 1, p. 209-223, jan. jun. 2010.    

ORSOLINI, M. A Construção do Discurso nas Discussões em Sala de Aula: Uma 
Análise Sequencial. In: In: PONTERCO, C.; AJELLO, A. M. & ZUCCHERMAGLIO, C. 
Discutindo se aprende. Interação social, conhecimento e escola. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. 

REBOUL, O. Introdução à Retórica. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

RIBEIRO, M. R. Argumentação e Ensino: Construção, e Apropriação na Sala de 
Aula. In: RIBEIRO, M. R. A Construção da Argumentação Oral no Contexto de 
Ensino. São Paulo: Cortez, 2009.  

REIS, L. A. D. C. Filosofia e estética na formação da criança: considerações a partir 
da novela Suki. Dissertação de Mestrado. Educação. São Paulo, Universidade 
Estadual de São Paulo, 2004.  

ROCHA, R. B. S. S. A escrita argumentativa: Diálogos com um livro Didático de 
Português. Dissertação de Mestrado. Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. 
São Paulo, Pontifícia Universidade de São Paulo, 2010.   

ROGOFF, B.; LAVE, I. Everyday Cognition: It’s Development in Social Context. 
Cambridge: Harvard University Press,1984.    

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Da Consciência Comum à Consciência Filosófica da 
Práxis. In: SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. Trad. Maria Encarnación 
Moya. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

______. O Que é a Práxis. In: SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. Trad. 
Maria Encarnación Moya. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

SCHÖN, D. Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA, Jossey Bass 
Publishers: 1987. 

SCRUTON, R. Espinosa. Tradução: Angélica Könke. São Paulo: Unesp, 2000. 

SHARP, A. M. Filosofia na sala de aula. São Paulo: Nova Alexandria, 2001.  

SEN, A. Liberdade individual como um comprometimento social. In: SEN, A. 
Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000.  

SMITH, J. American Educational Research Journal Summer. v. 29, n. 2, 1992, p. 
267-300.  

TOULMIN, S. The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 

UREL, A. L. J. Estudo de uma proposta paulista e considerações a partir da ética. 



170 

Dissertação de Mestrado. Educação. São Paulo, Universidade Estadual de São 
Paulo, 2010. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. 

______. O Desenvolvimento Psicológico na Infância. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003. 

______. Teoria e método em psicologia. Trad. Cláudia Beliner.  3. ed.  São Paulo: 
Martins Fontes, 2004.  

______. Obras escogidas IV Psicología infantil. Madrid: Visor, 2006. 

______.  A Formação Social da Mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.   

______. Imaginação e Criação na Infância: ensaio psicológico - livro para 
professores; apresentação e comentários Ana Luiza Smolka. São Paulo: Ática, 2009. 

WERTSCH, J. V. Culture, Comunication and Cognition: Vygotskian Perspectivies. 
Cambridge: Harvard University Press, 1985.  

WUENSCH, A. M. (2005) Notas para uma história do movimento filosofia para 
crianças no Brasil. Disponível em: http://vsites.unb.br/fe/tef/filoesco/histbrasil.html. 
Acesso em: 15 mar. 2008.  

WONSOVIC, S. O ensino de Filosofia na Educação Fundamental: o projeto de 
educação para o pensar de Santa Catarina. Dissertação de Mestrado. Educação. 
Campinas/SP, Universidade Estadual de Campinas, 2004.  

ZEICHNER, K. M. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: 
Educa, 1993. 



171 

ANEXOS	–	DVD	

 

 

Anexo 1: Transcrição da aula 1 – 10/05/10 – 3º G – Prof.ª Adriana 

Anexo 2: Transcrição da Aula 2 – 30/08/10 – 3º ano G – Prof.ª Adriana 

Anexo 3: Transcrição da Aula 3 – 30/11/10 – 3º ano G – Prof.ª Adriana 

Anexo 4: Relatórios da primeira performance 

Anexo 5: Documento comprobatório – Comitê de Ética (protocolo nº 221/2010) 

Anexo 6: Gravações audiovisuais das aulas 

	



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������



ANEXO 1 

Transcrição da aula 1 – 10/05/10 – 3º G – Prof.ª Adriana 

 

(Sentados em roda na sala de ballet, ouvindo uma música do Toquinho sobre “Seres 
Vivos”, que compara as plantas aos seres humanos. A professora Adriana, observa 
atentamente os alunos, enquanto repetia as frases da letra da música).  

(1)A1 – “Somos seres vivos como as plantas”. 

“Precisamos crescer”. 

“E precisamos de amor e carinho pra sobreviver”. 

(Algumas crianças falavam junto com a música e a Adriana, fazia sinal para que 
ouvissem apontando o próprio ouvido). 

(A música acaba. A professora se dirige a um pequeno grupo da classe). 

(2)A2: Vou pedir a gentileza de vocês irem um pouquinho para trás, para que a gente 
possa realmente conseguir olhar nos olhos de tudo mundo. 

(3) Alguém diz: No meio da música, eu fiquei com sono. 

(4)A3: Eu vou pedir a gentileza, Eric, de você conseguir me escutar. Todos nós temos 
dois olhos, mas ao virarmos o rostinho, podemos olhar para todos os amigos.  

(Olha para o Artur e diz:) 

(5)A4: Tudo bem Artur, o que aconteceu? 

(Artur resmunga reclamando de alguém). 

(6)A5: Calma… resolveram, então, respira fundo. Acabamos de fazer um exercício de 
respiração para nos acalmar. Então agora, vamos aguardar o seu momento, respira 
fundo, bem fundo para começar. 

(Aguarda um pouco, olha para o Artur). 

(7)A6: Tá melhorando? Então amigos, esta música fala que como as plantas, nós 
somos seres vivos. Vocês sabem o que é um ser vivo? 

(8) Gustavo1: Um ser vivo é uma coisa que é viva, que tem vida. 

(9) A7: Que tem vida… 

(10) Murilo1: Um ser que é vivo. 

(11) A8: Um ser que é vivo… 

(12) Alguém: Que come. 

(13) A9: Que come? A planta come? 

(14) Muitos: Come. 

(Muitos começam a falar ao mesmo tempo). 

(A professora estica os braços em sinal de apaziguar e diz:) 

(15) A10: Só que a gente vai fazer o seguinte… 

(16) Alguém diz: Ela precisa… 

(17) A11: Peraí, só que a gente vai fazer o combinado de levantar a mão e aguardar a 
vez de falar. Combinado? Gustavo… 

(18) Gustavo2: As plantas tiram água da terra pelas raízes. 



(19) A12: Pelas raízes… Yolanda? 

(20) Yolanda1: Ela também tem restos de coisas embaixo da terra, que ela pega pra 
se alimentar. 

(21) A13: Ela pega pra se alimentar! Luca? 

(22) Luca1: Professora, um ser vivo é… são as coisas que nascem, crescem e 
morrem. 

(23) A14: E morrem… Nesse meio entre nascer, crescer e morrer. Tem mais alguma 
coisa para o ser vivo? 

(Adriana aponta para o Mário). 

(24) Mário1: (Inaudível). 

(25) A15: Quem sabe o que é? As meninas que estão falando aqui… Fala Gi. 

(26) Giovanna1: Eles se desenvolvem e se reproduzem. 

(27) A16: Eles se desenvolvem e eles se reproduzem, através deles são formados 
outros seres da plantinha, nascem outras plantinhas através da? 

(28) Alguns dizem: Semente! 

(29) A17: Se- men- te! Pois é. Pode falar Letícia. 

(30) Letícia: Ô tia, tem plantas que nascem de uma flor. 

(31) A18: Isso mesmo! Murilo? 

(32) Murilo2: Tem plantas que nascem de uma parte da planta. 

(33) A19: Tem plantas que nascem de uma parte dela… 

(34) Murilo3: É verdade! 

(35) A20: Fernanda, quer falar uma coisa?  

(36) Fernanda1: Não. 

(37) A21: Gustavo? 

(38) Gustavo3: Não. 

(39) A22: Nós somos também seres vivos porque nascemos, crescemos, nos 
desenvolvemos, nos reproduzimos né, os seres vivos têm filhos e depois nós 
morremos também. Agora vem a minha pergunta… 

(Alguém fala ao mesmo tempo em que a Adriana). 

(40) A22: O que nós precisamos para poder crescer bem? Com saúde e também com 
alegria? Levantando a mão para falar. Tiago Akira? 

(41) Tiago1: (Inaudível). 

(42) A23: João? 

(43) João1: Ter muitos amigos. 

(44) A24: Ter muitos amigos faz com que a gente cresça bem e feliz 3º G? 

(45) Alguém diz: Não. 

(46) A25: Espera aí (aponta com a mão para se acalmarem). Ju, Juliana? Você acha 
que ter muitos amigos faz a gente crescer bem? 

(Juliana balança a cabeça afirmativamente). 

(47) A26: Por quê? 



(48) Juliana1: Por que… você fica feliz? 

(49) A27: Porque você fica… só um minutinho 

(Algumas crianças falam ao mesmo tempo). 

(50) A27: Meus amigos eu não escutei a fala da colega. 

(51) Alguém diz: Nem eu. 

(52) A28: Nós precisamos respeitar. Por quê? 

(53) Juliana2: Você fica feliz. 

(54) A29: Você fica feliz! Olha então, Eric, ter amigos faz bem e fica feliz, você 
concorda? (se dirigiu a ele porque ele estava falando junto com a Juliana). 

(55) Eric1: Sim. 

(56) A30: Por que você concorda? 

(57) Eric2: Porque sempre quando você fica triste, ele vai te ajudar. 

(58) A31: Como ele pode te ajudar Eric? 

(59) Eric3: Falando que pode comprar um remédio. 

(60) A31: Falando que pode comprar um remédio? Rubens? Um amigo pode te ajudar 
de outra forma? 

(61) Rubens1: (Inaudível). 

(62) A32: Mas quando a gente não está com a mão levantada pode participar da aula? 
(faz essa pergunta por que alguém fez a ela e ela dirige a pergunta ao grupo). 

(63) Alguém diz: Eu levantei a mão. 

(64) A33: Pode! Gabriela Ortiz? 

(65) Gabriela Ortiz1: A gente tem que comer. 

(66) A34: Além de ter amigos, a gente tem que comer. Beatriz Andrade? A Gabriela 
disse que além de termos amigos, a gente tem que comer. Você concorda com ela? 

(Beatriz balança a cabeça afirmativamente). 

(67) A35: Por quê? 

(Beatriz balança a cabeça negativamente). 

(68) Alguém diz: Não to ouvindo nada. 

(69) A36: Você acha que a gente tem que comer para crescer saudável e feliz?  

(Beatriz balança a cabeça afirmativamente). 

(70) Felipo1: Tia tem outra coisa…  

(Alguns falam ao mesmo tempo).             

(71) A37: O Felipo vai falar o que é que ele está pensando, por favor Tiago, vamos 
escutar? 

(72) Felipo1: Tem que ter uma boa medicação. 

(73) A38: Uma boa medicação? Mas, se eu como bem, eu vou precisar de 
medicação? 

(74) Felipo2: Não. 

(75) A39: Por que não? 



(76) Felipo3: Só se você come mal. 

(77) Letícia2: Não, mas se você… 

(78) Felipo3: Tia? Doenças. 

(79) Letícia2: Pode ser que aconteça alguma coisa que você fique doente que você 
precise de um médico que te dê um remédio. 

(80) A40: Ah! E quando a gente tá doente, a gente fica feliz? 

(81) Alguém diz: Não. 

(Felipo olhando para Letícia ao lado dele). 

(82) Felipo4: Não, ele não te dá o remédio, ele recomenda para você comprar. 

(83) Letícia3: Mas ele precisa falar. 

(Nesses dois últimos turnos, foi uma interação apenas entre os dois, ninguém 
percebeu ou deu continuidade, porque cada um falou quase um em cima da fala do 
outro). 

(84) Matheus1: Pra gente ficar feliz, porque se não a gente não consegue ir para 
qualquer lugar. 

(85) A41: Como é que é Matheus? 

(86) Matheus2: Se não a gente não consegue ir pra qualquer lugar. 

(87) A42: Pedro Gaia, olha que interessante o que o amigo falou! Você conseguiu 
escutar? 

(Pedro Gaia balança a cabeça negativamente). 

(88) A43: E como você vai conseguir dar sua opinião agora? Como é que fica? 

(Alguns falam ao mesmo tempo). 

(89) A44: Se eu pedir agora pro Pedro Gaia dar a opinião dele, ele diz que não 
consegue. E ele vai ficar feliz? 

(90) Alguns: Não. 

(91) A45: Então, o que é preciso também pra gente ser feliz e saudável Pedro Gaia? 

(92) Pedro Gaia1: Escutar. 

(93) A46: Escutar (fala a palavra lentamente). 

(94): Fazer a coisa certa na hora certa. (Fala ao mesmo tempo, em que a professora 
pergunta a Gabriela Bayler). 

(95) A46: Gabriela Bayler, você concorda com que o Pedro Gaia falou agora? Por 
quê? 

(96) Gabriela Bayler1: Porque quando a gente escuta, a gente consegue fazer coisas. 

(97) A47: Quando a gente escuta consegue fazer coisas? Que coisas? 

(Gabriela fica pensando, mas não reponde e Fernanda toma o turno) 

(98) Fernanda2: Aprender. 

(99) A48: Aprender? Você consegue me dar um exemplo Fernanda de quando a gente 
escuta e aprende o quê? 

(100) Alguém diz: A ler e escrever. 

(101) Fernanda3: A ler e escrever. 



(102) Letícia4: A gente escuta e aprende. 

(103) Mario1: Por exemplo, tia assim… é… Você explica alguma coisa assim no 
caderno ou no livro… 

(104)A49: Hã. 

(105) Mario1: Aí se a gente não ouvir, não sabe o que é pra fazer. 

(106) Letícia5: A gente aprende o que você falou. 

(107) Gustavo4: Tia na aula, eu tenho outro exemplo, na aula quando a gente faz uma 
estrofe de um texto, se a gente não escuta, não sabe o que é pra fazer. 

(108) A50: Ah tá! 

(109) Matheus4: Ou senão, não sabe o que é que é estrofe. 

(110) A51: E agora, na aula de hoje que a gente não tá lendo nada, a gente tá aqui 
conversando, que eu acho que são coisas importantes. É importante escutar? 

(111) Quase todos: É! 

(112) A52: Por que Arthur? 

(113) Matheus5: Mas tem gente que não tá respeitando. 

(114) Arthur1: Porque, porque, a gente tá vendo as coisas. 

(115) A53: Na aula de hoje é importante escutar? 

(116) Arthur2: É. 

(117) A54: Por quê? 

(118) Arthur3: Por que… Ah, eu não sei. 

(119) A55: Alguém pode ajudar? 

(120) Murilo4: Coisas que você não sabia antes. Que nem ele (apontando o Luca que 
está ao seu lado), que eu não sabia. 

(121) A56: O que você falou que você não sabia? 

(Murilo olha para o Luca rindo). 

(122) Luca2: Que uma planta… Peraí… 

(123) Murilo5: Que uma planta nasce de uma planta. 

(124) A57: Da parte de uma planta, da parte dela. E o Luca aprendeu isso com um 
amigo? Hoje? 

(Luca balança a cabeça afirmativamente). 

(125) A58: Muito interessante! 

(Gustavo levanta a mão). 

(126) A59: Pois não Gustavo? 

(127) Gustavo5: Eu já tive um amigo… Ah… espera aí… o que é que ia falar mesmo?  

(128) Matheus6: Posso falar professora?  

(129) A60: Pode Matheus. 

(130) Matheus7: Que para uma pessoa ser feliz, você tem que fazer a coisa certa na 
hora certa, que nem você falou na sala de aula. 

(131) A61: E como que é que na aula de Filosofia fazer a coisa certa na hora certa? 



(132) Matheus8: Escutar você, falar as opiniões quando você fizer uma pergunta, ou 
você ajudar um amigo, ou falar se você concorda ou não. 

(133) Letícia6: E escutar o amigo falar também. 

(134) A62: E é importante dizer se você concorda ou não? 

(135) Matheus9: É importante porque se você… se tipo naquela prova, tipo naquela 
prova, eu perguntei pra você … se o diário era parecido com um… 

(136) Alguém: Com alguma coisa. 

(137) Matheus9: É alguma coisa, daí que nem eu coloquei um X, só que daí era outra 
coisa, daí você me explicou. 

(138) A63: E aí você entendeu e concordou?    

(Matheus balança a cabeça afirmativamente). 

(139) A64: Ah tá. Fala Felipo. 

(140) Felipo5: Pondo as opiniões porque se, um amigo fala errado, você pode… 

(141) Alguém diz: Corrigir. 

(142) Felipo5: É corrigir e falar certo 

(143) A65: E a gente tem que corrigir alguma coisa agora, aqui na aula? 

(144) Alguém diz: Não! 

(145) Outro ao mesmo tempo fala: Sim! 

(146) A66: O quê? O que a gente poderia corrigir aqui na aula Yolanda? 

(147) Yolanda2: A nossa postura. 

(148) A67: A nossa postura? Como assim a nossa postura? 

(149) Vários dizem: Eu sei, eu sei! 

(150) A68: É você sentar reto (fazendo movimento de sentar-se ereta com o próprio 
corpo). Assim… é postura física? 

(151) Yolanda3: Não pode ficar deitado. 

(152) A69: Não pode ficar deitado… fala… por exemplo, ficar conversando só com o 
meu amigo aqui do lado, vai fazer eu crescer saudável? Vai fazer alguma diferença? 

(Vários falam ao mesmo tempo). 

(153) A70: Peraí, eu não to entendendo. Vocês estão dizendo que se eu conversar 
com a Vitória, (que estava do lado dela) aqui paralelo, não faz diferença, em crescer 
saudável? Certo? Mas faz diferença de eu crescer feliz?    

(154) Vários: Faz! 

(155) A71: Faz? Como assim Biju? (apelido da Beatriz Fiuza). 

(156) Biju1: Ah, não, não faz. 

(157) A72: Por que não faz? Pense bem… 

(158) Biju2: Não, não faz. 

(159) A73: Não faz diferença? (Toca o braço dela que está sentada do outro lado 
dela). Imagina que você vai falar comigo e eu fico conversando com a Vitória o tempo 
todo, você vai ficar feliz?  

(160) Biju3: Vai. 



(161) A74: Vai?! Você fica feliz se você vem falar comigo e eu ficar conversando com 
a amiga? 

(162) Biju4: Vou. 

(163) A75: A gente ainda vai conversar bastante sobre isso e aí, a gente verifica o que 
você vai pensar daqui a um tempo, combinado? 

(Biju balança a cabeça afirmativamente). 

(164) A76: Mariana, você fica feliz se você fala com alguém e esse alguém está 
conversando com o outro? Isso te faz bem? 

(165) Mariana1: Não. 

(166) A77: Por quê? 

(167) Matheus10 Daí é falta de educação. 

(168) Mariana2: Porque eu quero falar com você e você está conversando com a outra 
pessoa, daí não tem como falar com você! 

(169) A78: Falta de educação? Que mais Letícia? 

(170) Leticia7: Ô tia, Eu vou falar outra coisa. Você tem que ficar feliz, que ter raiva faz 
mal pra gente também. 

(171) A79: Não entendi o que você… 

(172) Matheus10: Eu posso explicar? 

(173) A80: Peraí, se ela não conseguir, você explica. 

(Alguns alunos começam a falar ao mesmo tempo). 

(174) A80: Peraí, alguns amigos vão ajudar fazendo silêncio e escutando… 

(175) Letícia 8: Você tem que ser feliz, porque ter raiva faz mal. 

(176) A81: Ah! Agora eu escutei, porque eu não tinha entendido a frase dela. Eu não 
havia escutado direito. Ela disse que ter raiva faz mal. 

(Henrique ergue-se e ergue a mão). 

(177) A82: Você acha Henrique que ter raiva faz mal? 

(178) Henrique 1: (Faz uma careta e diz:) Não. 

(179) A83: Não? Faz bem ter raiva? 

(Henrique balança a cabeça negativamente. Ao mesmo tempo algumas crianças 
dizem “FAZ” eou outras dizem “NÃO FAZ”). 

(180) A84: Ter raiva faz bem ou faz mal, Pedro Aricó? 

(Pedro balança a cabeça afirmativamente). 

(181) A85: Faz bem ter raiva? Por quê? 

(182) Pedro Aricó1: Porque é bom ter raiva… se solta a sua raiva. (Ao seu lado Eric e 
Tiago Akira riam).  

(183) Alguém pergunta: “Como?”. 

(184) Alguns falam: Pede pra ele explicar. 

(185) A86: Como você solta a sua alegria com a raiva? 

(186) Pedro Aricó2: Solta sua raiva. 

(187) A87: Como você solta a sua raiva? 



(188) Pedro Aricó3: Soltando a raiva. 

(189) A88: O que é ter raiva pra você? 

(190) Pedro Aricó4: Bate na minha irmã. 

(Algumas crianças riem. Pedro olha para os lados). 

(191) A89: Você acha isso bacana? 

(192) Pedro Aricó5: Nãaao. 

(193) A90: Mas você disse que ter raiva é bom. Não é bom? 

(194) Pedro Aricó6: A minha psicóloga falou… ela falou que é bom… 

(195) A91: É bom… 

(196) Pedro Aricó7: É. 

(197) A92: E você faz o quê com essa raiva? 

(198) Pedro Aricó8: Eu jogo fora (pausa) apertando massinha… 

(199) A93: Olha que bacana que o amigo falou! Vocês escutaram? Ele disse que ter 
raiva é bom, aí alguns amigos riram. Aí, ele explicou que quando a gente tem raiva, a 
gente tem que pôr pra fora. E ele põe pra fora, apertando massinha. Olha que legal! É 
um jeito de pôr pra fora a raiva, porque se não colocar a raiva pra fora… Outro dia 
você me disse que acontece o quê com você? Onde dói? 

(200) Pedro Aricó9: Dói aqui (apontando com a mão o seu coração). 

(201) A94: Dói aqui! (apontando seu próprio coração). Quando dói aqui, a gente não 
se sente muito bem, não é? E aí a gente precisa pôr para fora. 

(202) Biju5: Você tem que chorar. 

(203) A95: (Se vira para Biju que está ao seu lado) E tem também que fazer o quê? 

(204) Biju6: Chorar é que não… Se você não chorar começa a doer aqui (puxa a 
própria camiseta na direção do coração e olha para a professora). 

(205) A96: Isso mesmo! Igual aquele dia que você queria chorar e não conseguia,tava 
doendo. 

(Biju balança a cabeça afirmativamente). 

(206) A97: E quem te deu a dica pra chorar? (segurando no braço dela). 

(207) Biju7: Você. 

(208) A98: E que mais? 

(209) Biju8: O Pedro. 

(210) A99: O Pedrooo! O Pedro deu uma dica pra ela. Você tá com dor aqui 
(esfregava o próprio peito) porque você quer chorar, então, chora pra essa dor ir 
embora. Então, pensando na dica que o Pedro deu… eu quero agora (pausa) o que é 
que é que nós podemos fazer pra crescer feliz.   

(Vários alunos levantam a mão, alguns dizem “eu sei” e vários falam ao mesmo 
tempo). 

(211) A100: Antes de falar vocês vão escrever e desenhar. 

(Distribuiu as folhas para os seus dois lados para que registrem). 

(212) A100: Pega uma e passa pro amigo. 

(Eric e Henrique saem do seu lugar da outra extremidade e chegam juntinho da 



professora, pedem alguma coisa. Ela passa a mão no rosto do Eric, põe o braço no 
braço do Henrique, balança a cabeça negativamente e diz: “Pode sentar, você vai 
esperar”. Artur também se aproxima, ela aponta o lugar onde ele estava sentado e 
pede que ele se sente). 

(213) A101: Vamos ver? Eric, Gustavo, escrevendo o que pra vocês… (ao fundo 
alguém diz:”agora que eu entendi”) é preciso para crescer feliz? 

(Todos ficam de bruços para escrevendo e falando, alguém pergunta: “Professora, que 
dia é hoje?) 

(214) A102: Hoje é 10. 

(Alguns ainda perguntam o que é para fazer e ela responde): 

(215) A103: O que é preciso pra você crescer feliz? 

(Adriana circula pela turma observando, esclarecendo dúvidas, comentando com 
sobre o que estão escrevendo e vai lendo em voz alta alguns). 

(216) A104: Ter amigos te faz feliz? 

(217) Fernanda4: Claro que faz! 

(218) A105: Que bom! 

(Adriana coloca novamente a música do Toquinho, enquanto eles continuam a realizar 
a atividade. Mateus se começa a contar alguma coisa levanta, sai do seu lugar, vai até 
ela. Ela pede para eu me aproximar pra ouvir e solicita maiores esclarecimentos do 
Matheus:) 

(219) A106: Explica melhor pra mim. Como é que é? Eu não entendi direito, conta? 

(220) Matheus12: É que quando… é assim, eu sou amigo do Tiago. Ele é tão meu 
amigo que quando ele briga comigo é… eu não consigo ficar mais amigo dele… até 
quando passa bastante tempo pra eu sentir falta. 

(221) A107: Você… ele é tão seu amigo que você fica como? Quando ele … como 
você estava falando? 

(222) Matheus13: O Tiago Akira, ele é muito meu amigo, ele faz um monte de coisa 
ruim pra mim. Eu fico triste porque ele é tão meu amigo, que eu fico com raiva. 

(223) A108: Aí você me disse que até fica até sem saber como agir quando tá com ele 
de tanto que você gosta dele? 

(224) Matheus14: Não. 

(225) A109: Foi isso que você falou antes. Como é isso? Conta pra mim? 

(226) Matheus15: É que quando você tá com uma pessoa e ela faz alguma coisa que 
você não gosta, eu já fico triste.           

(227) A110: Ah tá! Então, escreve o que você acha. 

(Nesses 9 últimos turnos, houve interação apenas entre o Matheus e a professora, o 
restante da turma continuava fazendo a atividade) 

(228) A111: Agora enquanto vocês estão desenhando, escuta qual é a proposta agora. 
Vocês vão falar o que é mais importante pra vocês para crescer feliz. Cada um vai 
falar com a sua… o que acha melhor, o que é mais importante pra ser feliz e 
começando aqui pela Biju, tá bom? Pra você o que é mais importante pra ser feliz? 

(229) Biju9: Ter amigos?! 

(230) A112: Ter amigos. Larissa? 



(231) Larissa1: Ter amigos e família. 

(232) A113: E? 

(233) Larissa2: Família. 

(234) A114: Bia? 

(235) Bia1: Pessoas que gostam de você. 

(236) A115: Hum. Matheus? 

(237) Matheus16: ter um monte… Ter um monte de amigos e familiares pra você 
brincar. 

(238) A116: Letícia? 

(239) Letícia9: Têm várias coisas que são importantes. 

(240) A117: Fale algumas então pra gente. 

(241) Letícia10: Ter amigos, comer bem, ter uma boa medicação, fazer a coisa certa 
na hora certa. 

(242) A118: Eu não escutei o final. 

(243) Letícia11 e Matheus16 (ao mesmo tempo): Fazer a coisa certa na hora certa. 

(244) A119: Ah! Que bacana! 

(245) Letícia12: Como agora… tenho… como agora… ele pode brincar, mas não pode 
agora. 

(246) A120: Isso! Felipo? 

(247) Felipo6: Ter amigos que sejam muito legais. 

(248) A121: Mariana?   

(249) Mariana3: Ter amigos legais. 

(Várias crianças conversam ao mesmo tempo) 

(250) A122: Amigos vocês estão… 

(251) Mariana3: Ter amigos legais e que gostem de você. 

(252) A123: Bia, o que é importante pra você ser feliz? 

(253) Beatriz Andrade2: Ah! Ter muitos… 

(Adriana faz sinal para as crianças ouvirem). 

(254) Beatriz Andrade3: Ter amigos e… 

(Pausa) 

(255) A124: Terminou? 

(256) Beatriz Andrade4: Ter muitos amigos e também brincar. 

(257) A125: Legal! Juliana? O que mais importante pra você? 

(258) Juliana4: Ajudar um ao outro. 

(259) A126: Ajudar uns aos outros. Bacana! Murilo? 

(260) Murilo6: É ter uma boa alimentação. 

(261) A127: Legal! Luca? 

(262) Luca3: ter uma família. 



(263) A128: Mário? 

(264) Mário2: É… ter amigos verdadeiros. Não precisa nem ser muitos. 

(265) A129: Ah que bacana! Não precisa ser muitos, mas são verdadeiros. 

(Mário balança afirmativamente com a cabeça). 

(266) A130: João? 

(267) João2: Ter amigos honestos e que… é… 

(268) A131: Honestos? 

(269) João3: É.  

(270) A132: Henrique? 

(271) Henrique2: Ser feliz com os amigos. 

(272) A133: Então, o que é mais importante pra você ser feliz com os amigos? 

(273) Henrique3: Hum… É legal ter amigos comuns? 

(274) A134: O que é comum? 

(275) Henrique4: (Esfrega o rosto com as mãos) Não sei explicar. 

(276) A135: Vamos pensar melhor depois tá? Tiago Akira, o que é mais importante pra 
crescer feliz? 

(277) Tiago Akira2: Ter amigos. 

(278) A136: Pedro Aricó? 

(279) Pedro Aricó10: Caritcha com raiva. 

(280) A137: Caritcha com raiva?  

(Alguns colegas riem) 

(281) A138: Acho que você tá querendo dizer, pôr a raiva pra fora te deixa mais feliz? 

(Pedro Aricó balança a cabeça afirmativamente). 

(282) A139: Então fala. 

(283) Pedro Aricó11: Pôr a raiva pra fora. 

(284) A140: Eric? 

(285) Eric4: Não brigar. 

(Muitos falam ao mesmo tempo, quase não deu para ouvir a fala do Eric). 

(286) A141? Não brigar? 

(Eric balança a cabeça afirmativamente). 

(287) Gustavo6: Ter amizade com a família. 

(288) A142: Legal! Pedro Gaia? 

(289) Pedro Gaia2: Brincar. 

(290) Rubens2: Chama o outro pra brincar. 

(291) A143: Chamar o outro pra brincar te faz feliz? Bacana! Artur? 

(292) Artur4: É… Ter amigos é muito legal! 

(293) Rubens3: Ô tia, eu quis dizer____________ (inaudível). 

(294) A144: Ah! Tiago Stoll? 



(295) Tiago Stoll1: Ter muitos amigos. 

(296) A145: Ter muito o quê? 

(297) Tiago Stoll2: Ah! Ter muitos amigos. 

(298) A146: Bruno Mazzei? 

(299) Bruno Mazzei1: Ter amigos e_____________________________ (inaudível). 

(300) A147: Giovanna? 

(301) Giovanna2: Ter uma família feliz. 

(302) A148: Ter uma família feliz! Natália? 

(303) Natália1: Brincar, ter amigos e escutar. 

(304) A149: Olha que interessante! Escutar também?! Que legal! 

(305) Maria Eduarda1: brincar; 

(306) A150: Brincar, Maria Eduarda? Legal! Fernanda o que é importante pra você 
crescer feliz? 

(Fernanda inaudível e de cabeça baixa). 

(307) A151: Levanta a cabeça pra gente poder ouvir. 

(308) Fernanda4: Ter amigos e brincar. 

(309) A152: Gabriela Luiza? 

(310) Gabriela Luiza1: Fazer amigos e________________ família. 

(311) A153: Bacana! Gabriela Bayler? 

(312) Gabriela Bayler2: Ter irmão, irmã, mãe, pai e ter vários amigos. 

(313) A154: Bacana! Maria Cecília?  

(314) Maria Cecília1: Ter amigos e_____________________ (inaudível). 

(315) A155: Hã, hã. Yolanda, o que é mais importante pra você? 

(316) Yolanda4: Comer? 

(317) A156: Hã, comer? 

(Yolanda balança a cabeça afirmativamente). 

(318) A157: Legal! Gabriela Schumacker? 

(319) Gabriela Schumacker1: É… pra mim… eu acho tia, que é prestar atenção em 
todas as coisas. 

(320) A158: Bacana! Vitória? 

(321) Vitória1: Pôr a raiva pra fora, estudar.  

(322) A159: Pôr a raiva pra fora, estudar e o que mais? 

(323) Vitória2: Comer. 

(324) A160: Comer, bacana! 

(325) Vitória3: Comer, escrever, brincar. 

(326) A161: Pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula. Pra isso… ô 3ºG, deixa o 
lápis, a borracha e o papel no chão. Levanta, vamos! Dá uma espreguiçada. (E em pé, 
se espreguiça). Todo mundo disse aqui… assim… Vamos lá pessoal que tá sentado! 
Que o importante é ter amigos, então vocês vão dar um abraço em um amigo, ou em 



um colega do 3ºG. Prá gente finalizar a aula, pode abraçar os amigos. 
(Eles se abraçam. Adriana abraça a Biju que está ao seu lado. Vários se abraçam em 
grupos de 3. Adriana vai em direção ao Bruno Mazzei e o abraça. Gustavo vai até a 
professora e a abraça. Algumas crianças correm e me abraçam, outras correm e 
abraçam a Adriana coletivamente). 



ANEXO 2 
Transcrição da Aula 2  – 30/08/10 – 3º ano G – Profª. Adriana 

 

(1)A1: Acho que vocês não entenderam que é para fazer um círculo. Eu preciso 
desses meninos um pouquinho mais pra trás (apontando o local com a mão). Aqui 
Henrique, mais pra cá Pedro Gaia, meu amigo mais pra trás, Mário. Um pouquinho 
mais pra trás porque nós precisamos ver o rosto do colega. Bom… Como eu disse lá 
embaixo (referindo-se à sala de aula), hoje vai ser uma nova explicação, nós vamos 
entrar na discussão de um novo tema e aí nós faremos outras encenações. Tudo 
bem? 
(2)Alguns alunos dizem: Tudo! 
(3) Pedro Aricó1: Na próxima aula? 
(4) A2: Tudo mundo entendeu que não é na próxima aula necessariamente? Mesmo 
porque na próxima aula é feriado. 
(5) Alguém diz: Ah sei! 
(Alguns meninos falavam entre si paralelamente, ao mesmo tempo em que a 
professora falava). 
(6) A3: Tudo bem aí Gustavo? Tudo bem aí meninos? A proposta da aula de hoje é a 
seguinte, escuta bem (modalização da voz em tom mais baixo). Ouvidos abertos e 
boca fechada. A proposta é que a gente converse um pouquinho sobre as 
apresentações da semana passada. Vocês preencheram uma folha com alguns dados 
importantes. Eu li com carinho. E eu queria começar um pouquinho dessa conversa. 
Nós tivemos três apresentações. Nós vamos falar das três, tá bom? A primeira era 
aquela que tinha o filho birrento… 
(7) Beatriz Fiuza1: A birra (fala junto com a professora). 
(8) A4: A sua memória tá boa né Beatriz? Tô gostando, tá lembrando de tudo?  
(Beatriz sorri para a professora). 
(9) Beatriz Fiuza 2: Ah! 
(10) Gabriela Schumacker1: Eu me lembro! 
(11) A5: Quem fez a primeira apresentação? A Letícia, o Matheus, a Biju e o Eric. 
(Confirmação dos nomes pelas crianças). 
(12) A6: Matheus você era o quê? 
(13) Matheus 1: O pai. 
(14) A7: Eric? 
(15) Eric 1: Irmão. 
(16) A8: Irmão. E a Letícia? 
(17) Letícia 1: A criança. 
(18) A9: A criança? Birrenta? 
(Letícia balança a cabeça afirmativamente). 
(19) A10: E você Biju? 
(20) Biju2: Mãe (abrindo e gesticulando os braços com euforia). 
(21) A11: Mãe!  Primeiro… a gente vai fazer a discussão de cada peça, fazendo assim 
duas propostas: A primeira, os atores vão falar o que sentiram quando se 
apresentaram, se foi gostoso ou não, e o que acharam de fazer aquele papel. 
(Beatriz Fiuza eufórica, assoprava, estendia os braços para o alto e em seguida, 
balançava-os). 



(22) Biju 3: Tia, posso dar nota? 
(23) A12: Não, não precisa dar nota. É só falar o que achou e num segundo momento 
os amigos que assistiram, aqueles que foram responsáveis por observar, e os outros 
também, vão fazer comentários tá bom? Pode ser que em alguns momentos da 
discussão, esses dois tempos de discussão se misturem. 
(Beatriz bate palmas com entusiasmo). 
(24) Biju 4: Ô tia? 
(25) A13: Fala Biju? 
(26) Biju 5: Essas pessoas que fazem o teatro podem falar também coisas do que 
achou? 
(27) A14: Você vai começar. Você que fez a primeira peça pode começar. O que você 
achou? 
(28) Biju 6: Ah! Eu achei legal! Eu me diverti fazendo a peça. 
(Algumas crianças falavam paralelamente).  
(29) A15: Você se divertiu? Só que antes eu queria retomar uma regra. A regra de 
ouro de respeitar os amigos).   
(30) Biju 7: Levantando a mão quando for falar. 
(31) A16: Levantando a mão quando for falar… Tudo bem? Beatriz, você falou que se 
divertiu? 
(32) Biju 8: Ah… Eu me diverti com a peça! 
(33) A17: Por que você se divertiu? 
(34) Biju 9: Ah, eu não sei. 
(35) A18: Você foi a mãe. É legal ser mãe? 
(36) Biju 10: Foi! Ah… foi muito difícil cuidar da Letícia! 
(37) A19: Foi duro cuidar da Letícia? Por quê? 
(38) Biju 11: Ah… porque ela fez muita birra! 
Alguém diz: Mas era pra fazer o quê! 
(39) Biju 12: É… ela tinha que fazer birra! 
(40) A20: Ela tinha que fazer birra, mas cuidar de uma filha que faz birra é difícil né? 
(41) Biju 13: Nossa! Como é difícil! 
(42) A21: Você faz birra Biju? 
(43) Biju 14: Não. (Chacoalha a cabeça negativamente). 
(44) A22: Não? 
(45) Biju 15: Não tanto. 
(Algumas crianças começam a rir e a falar juntas). 
(46) A23: Pera, pera, pera, pera, pe-ra. Você falou duas coisas: não, ou não tanto? 
(47) Biju 16: Ah, às vezes! (Sorria e chacoalhava as mãos) 
(48) Gabriela Schumacker2: Eu fui na casa dela e ela fez birra. 
(49) A24: Será que só às vezes? 
(Biju vira-se para Gabriela). 
(50) Biju 17: Eu não fiz tanto! 
(51) A25: Será que sua mãe tem dificuldade de cuidar de você, quando você faz birra? 
(52) Biju 18: Sei não. 
(As crianças riem. Gabriela e Biju discutem algo, mas fica inaudível). 
(53) A26: Pera Gabi. E aí Letícia? A Biju falou que foi difícil cuidar de você! Foi fácil ser 
uma criança birrenta? 
(Letícia sorri e fala sorrindo). 
(54) Letícia 1: Foi. 



(55) A27: Foi? 
(56) Letícia 2: Foi. 
(57) A28: Você faz birra?  
(58) Letícia 3: Não. (Sorri e chacoalha a cabeça). 
(59) A29: E como você sabia como era?   
(60) Letícia 4: Às vezes. 
(61) A30: Às vezes você faz? 
(62) Letícia 5: Eu fazia um pouco… 
(63) A31: Quando? Quando você fazia birra? 
(64) Letícia 6: Ah… (levanta as mãos e chacoalha a cabeça). 
(65) A32: Quando você era pequena? 
(66) Letícia 7: É quando eu era menor, eu fazia muita birra! 
(67) A33: É desculpa!  Porque não é quando era pequeno, eles ainda são pequenos. 
(Alguns riem). 
(68) Biju 19: Quando eu era criança… 
(69) A34: Quando era menor? 
(70) Matheus 1: Eu corrigi a Biju naquela hora. 
(71) A35: É, pois é, porque essa discussão surgiu na primeira aula, que ela falou 
quando era pequena e você falou: “Você ainda é pequena”, é quando é menor. 
(72) Matheus 2: Não, alguém falou você ainda é pequena e aí eu falei, quando você 
era menor. 
(73) A36: E aí Lê? O que você achou do seu papel de criança birrenta e de sua 
atuação? 
(74) Letícia 8: Ah… eu achei legal. 
(75) A37: Legal? 
(Letícia sorri e joga a cabeça para um dos lados e nada diz). 
(76) A38: Aprendeu alguma coisa? 
(Letícia olha para o alto pensando, mas não responde). 
(77) Biju 20: Eu aprendi! 
(78) A39: Você aprendeu Biju? 
(79) Biju 21: Ah, ah, num sei. 
(80) A40: Aprendeu ou não aprendeu? 
(81) Biju 22: Ah, mais ou menos. 
(82) A41: O que você acha que aprendeu mais ou menos? 
(83) Biju 23: A criança a não fazer birra. 
(84) A42: E a Letícia aprendeu? 
(Letícia balança a cabeça afirmativamente). 
(85) A43: O quê? 
(Letícia sorri, balança a cabeça afirmativamente). 
(86) Letícia 9: Nada. 
(87) A44: Aprendeu nada? Como a gente aprende nada?     
(Vários falam ao mesmo tempo, gerando certa polêmica. Luca e Murilo fazem atitudes 
de pouco caso, encenando mímicas de criança boba). 
(88) Letícia 10: Eu gostei. 
(Muitos falam ao mesmo tempo). 
(89) A45: Peraí gente! Eu não consigo escutar a Letícia. Por favor! Você gostou? 
(Letícia balança a cabeça afirmativamente). 
(90) A46: Você sabe explicar por que você gostou? 



(Letícia pensa, olha para o alto). 
(91) Letícia 11: Não. 
(Iolanda tenta falar, mas fica inaudível, porque muitos falam ao mesmo tempo). 
(92) A47: Não escutei. Iolanda fala mais alto. 
(93) Iolanda 1: Ela não explicou naquela folha? Como é que ela não sabe, se ela 
explicou na folha? 
(Iolanda fez referência ao dia das performances, no qual, após as apresentações, os 
alunos preencheram uma folha sobre suas atuações ou observações). 
(94) A48: Pois é. Você explicou na folha, aquela que a gente preencheu? 
(Biju toma o turno). 
(95) Biju 24: Ah tia, eu acho que ela não lembra… 
(Faz-se um pouco de silêncio). 
(96) Biju 24: Eu não lembro o que eu respondi. 
(97) A49: Ah… Vamos ver agora outro da peça, Eric? Você foi o irmão? 
(98) Eric 1: Fui. 
(99) Felipo1: Não, filho. 
(100) A50: Filho, irmão da Letícia. 
(101) Alguém diz: Tanto faz! 
(102) Matheus 3: Tia, ele foi o filho porque ele nasceu primeiro. 
(Vários alunos riem). 
(103) Matheus 4: Ele era maior na brincadeira. 
(104) A51: Qual é a diferença entre ser um filho e um irmão? 
(Vários alunos respondem ao mesmo tempo). 
(105) Felipo 2: Eu sou o filho, minha irmã é minha irmã; 
(106) A52: Mas a sua irmã, não é filha da sua mãe também? 
(Felipo apontando para o próprio peito). 
(107) Felipo 3: Mas, ela é minha irmã! 
(Vários falam ao mesmo tempo. Eric e Matheus tentam tomar o turno) 
(108) Eric 2: Tia, eu posso falar? 
(109) A53: Peraí Eric… é só o Felipo entender que eu não to entendendo… 
(110) Felipo 4: A minha irmã… 
(111) A54: É filha da sua mãe e do seu pai? 
(112) Felipo 5: É! (Chacoalha a cabeça ao mesmo tempo). 
(113) A55: As duas coisas. 
(114) Felipo 6: Mais ou menos. 
(115) Alguém diz: Filha dele. 
(116) A56: Não, não é a filha dele, mas é a irmã dele. Resolvido isso, agora vamos 
entrar numa outra discussão. Vocês estão sendo muito filósofos. 
(Muitos falam junto e fica incompreensível). 
(117) Eric 3: Tia, eu quero falar. 
(As crianças continuam falando). 
(118) A57: Eric você pode falar. Murilo, você está falando muito fora de hora amigo, tá 
atrapalhando. 
(Murilo para de falar). 
(119) A58: Obrigada! 
(120) Eric 4: Na hora que a gente foi preencher o papel, alguém, eu não me lembro, 
perguntou assim: ué, qual é a diferença entre irmão e filho? Aí você respondeu: o filho 
é o principal (pausa) quando a gente foi preencher a folha. 



(121) Alguém diz: É verdade! 
(122) A59: Ah! Na divisão de papéis? Nós tínhamos quatro personagens: o pai, a mãe 
e dois filhos, mas nós colocamos como nome de filho, que era o principal… 
(Felipo toma o turno). 
(123) Felipo 7: Isso que eu quis dizer. 
(124) A60: Ah… então no caso, a Letícia era a criança birrenta e você era o irmão da 
criança birrenta. (Olhando para o Eric). 
(125) Felipo 8: Não, mas a Letícia era a irmã e ele era o filho. 
(126) Matheus 4: Só que ele nasceu primeiro. 
(Nova polêmica de vozes). 
(127) A61: Bom gente, isso não vem ao caso. Vamos de novo! Eric, como foi sua 
atuação? 
(128) Eric 5: Legal! 
(129) A62: Gostou? 
(130) Biju 25: Eu amei! 
(131) A63: E aí? Você achou que fez papel legal? 
(132) Eric 6: Hum… 
(133) A64: Como você se sentiu sendo irmão de uma criança birrenta? 
(134) Eric 7: Normal? 
(135) A65: Normal? A sua irmã na vida real é birrenta? 
(Eric pensa e olha para o alto) 
(136) Eric 8: Não tanto. 
(137) A66: Não tanto? Você na vida real é birrento? 
(138) Eric 9: Eu era quando eu era menor. 
(139) A67: Agora não é mais? 
(Thiago Akira toma o turno). 
(140) Thiago Akira 1: Você ainda é menor assim, você não é adulto. 
(141) Gustavo 1: Menor de idade. 
(142) A68: Deixa eu ouvir agora o Matheus que é desse grupo, se não a gente não vai 
conseguir escutar todos os grupos.       
(143) Matheus 5: Eu já falei. 
(144) A69: Matheus você acabou falando junto com todo mundo, não deu para escutar 
especificamente o que era. Como é que foi ser o pai dessa filha, como uma criança 
birrenta? 
(145) Matheus 6: Demais! 
(146) A70: O que é demais Matheus? 
(147) Matheus 7: Da hora! 
(148) A71: O que é da hora Matheus?  
(149) Matheus 8: Legal! 
(150) A72: O que é legal? 
(Biju toma o turno com certa modalização no tom da voz, entre brava e ansiosa). 
(151) Biju 26: Você tem que explicar o que você achou?! O que você sentiu?! 
(152) Matheus 9: Eu achei muito legal! 
(153) Biju 27: Tá! Mas como você se sentiu? 
(Nova polêmica de vozes). 
(154) Thiago Stoll1: Como você se sentiu legal? 
(155) Matheus 10: Também não sei. Boa pergunta! 
(156) A73: Boa pergunta Matheus, só que eu ainda não encontrei resposta na sua fala. 



(157) Alguém diz: Nem eu! 
(158) A74: Porque quando você diz um monte de coisa: da hora, legal, demais, tem 
várias intensidades né? Pode ser um legal pouquinho e pode ser um legal, eu me 
diverti! 
(159) Felipo 9: Ele falou demais. 
(160) A75: Mas precisa explicar. 
(161) Felipo 10: Não pode ser demais? 
(162) A76: Pode ser demais de chato! Entendeu por que precisa explicar? Você 
entendeu Matheus? 
(Matheus balança a cabeça afirmativamente). 
(163) A77: O que você gostou mais de fazer? 
(Vários alunos falam ao mesmo tempo). 
(164) A78: Eu vou aguardar um pouquinho, porque a conversa paralela tá 
atrapalhando e vou precisar chamar os nomes de alguns amigos de novo! (pausa) 
Como é que você se sentiu fazendo o papel de pai. 
(165) Matheus 11: Engraçado. 
(166) A79: É e se você fosse filho birrento? 
(167) Matheus 12: Birrento? 
(168) A80: É. Você faz birra na vida real? 
(169) Matheus 13: Não (chacoalhando também a cabeça negativamente). 
(170) A81: Na sua casa tem você e um pequeninho né? Um irmão? 
(171) Matheus 14: É. 
(172) A82: Qual dos dois faz mais birra? 
(173) Matheus 15: Eu não faço nada, então com certeza vai ser ele, com certeza não, 
só se ele não fizer mais birra e nem eu, mas ele faz um pouquinho. 
(174) A83: E você faz o quê em família? 
(173) Matheus 16: Às vezes eu irrito ele, às vezes ele me bate, às vezes ele me 
arranha. Ele já fez isso. (Levanta o braço para mostrar o arranhado). 
(174) A84: Alguém gostaria de comentar alguma coisa da apresentação desses quatro 
amigos? Levanta a mão. Eu vou pedir para vocês sentarem direito, porque tá difícil! 
(Pedro Aricó levanta o braço) 
(175) A85: Pedro Aricó? 
(176) Pedro Aricó2: É… eu achei que o Eric não foi muito birrento. 
(177) A86: Só a Letícia? A Letícia foi birrenta? 
(178) Pedro Aricó3: Foi.    
(Várias crianças juntas dizem que ela foi birrenta). 
(179) Biju 28: Ela foi, ela ficou irritando, ficou chorando! 
(Gustavo bate com a mão na cabeça). 
(180) A87: Calma Gustavo, você já vai falar… já fica batendo na cabeça. 
(181) Gustavo 2: Eu queria fazer uma pergunta pro Matheus?  
(182) A88: Hum. 
(183) Gustavo 3: Matheus, se fosse seu irmão, se seu irmão fizesse o teatro com 
você, seria difícil? 
(185) Matheus 16: O quê? 
(186) Gustavo 4: Fazer o teatro com seu irmão como filho birrento? 
(187) Matheus 17: Que teatro? 
(188) A89: Esse teatro que vocês fizeram! Seria mais difícil se fosse seu irmão de 
verdade? 



(189) Matheus 18: Ah, ia. 
(190) A90: Ia, por quê? 
(191) Matheus 19: Porque ele não iria lembrar de nada do que a gente combinou. 
(192) A91: Mas ele ia ser birrento por natureza. 
(193) Matheus 20: Ia ser difícil de fazer, porque ele não ia saber o que fazer. 
(194) A92: Respondeu sua pergunta Gustavo? 
(195) Gustavo 5: Sim. 
(196) A93: Tá. Gabriela Bayler? 
(197) Gabriela Bayler1: É eu gostei. Eu achei bem engraçado. 
(198) A94: Achou? Por quê? 
(Gabriela Bayler chacoalha a cabeça afirmativamente) 
(199) Gabriela Bayler2: Porque eu achei bem engraçado a Letícia fazendo birra! 
(200) A95: Por que você achou engraçado a Letícia fazendo birra? 
(201) Gabriela Bayler3: Porque ela fez várias coisas. 
(Felipo toma o turno). 
(202) Felipo 11: Tia, eu gostei do final, sabe… que o Matheus falou… sabe a gente vai 
pro Mac Donald’s. 
(203) A96: Por que você achou esse final engraçado? 
(204) Felipo 12: Ah… ficou engraçado! 
(Alguém tenta explicar o que Felipo não conseguiu, mas a fala foi inaudível). 
(205) A97: Arthur? 
(206) Arthur 1: É que eu acho que no terceiro teatro, eu não entendi muito. 
(207) A98: Não, nós estamos no primeiro ainda. 
(208) Arthur 2: Ah… no primeiro? 
(209) A99: É. 
(210) Arthur 3: Ah, eu achei bem engraçado, bem legal, porque também gostei da 
parte que o Matheus falou que não dava Big Mac pro Eric, porque ele era muito 
pequeno. 
(211) A100: Alguém quer fazer mais algum comentário? (pausa). Agora vamos pro 
segundo teatro. Eu não me lembro direito da ordem, mas acho que é aquele dos pais 
submissos e filhos mandões. Quem foi ator? 
(O título “pais submissos e filhos mandões” é falado junto com a professora. Os 
participantes desse teatro levantam as mãos). 
(212) A101: Thiago, Pedro Gaia, Gabriela e Natália.  
(Vários começam a comentar sobre o papel de cada um). 
(213) A102: Pera um pouquinho… Natália, você foi o quê? 
(214) Natália 1: Irmã. 
(215) A103: Filha, irmã. 
(Natália confirma balançando a cabeça). 
(216) A104: Tá. Gabriela? 
(217) Gabriela Bayler4: Eu fui a mãe. 
(218) A105: A mãe! Pedro? 
(219) Pedro Gaia 2: O pai. 
(220) A106: Pai submisso né? Thiago? 
(221) Thiago Stoll2: Fui um bebezinho. 
(222) A107: Mandão… um bebê mandão? 
(Thiago confirma com movimento da cabeça). 
(223) A108: Vou começar com a pergunta para você. Eu fiquei com uma curiosidade. 



Por que é que na hora de fazer o teatro, você resolveu ser um bebê mandando e não 
uma criança um pouco maior? 
(224) Thiago Stoll3: Hum… 
(Pensa e fica enrolando um elástico entre os braços). 
(225) Alguns dizem: Porque ficou engraçado. 
(226) A109: É ele que tem que responder. 
(227) Thiago Stoll4: É pra ficar mais interessante, pra ficar mais emocionante e 
engraçado. 
(228) A110: É? E se você fosse o filho mais velho que mandasse nos pais, não ia ser 
tão interessante? 
(229) Thiago Stoll5: É ia mas, o bebê é mais emocionante, você pode engatinhar, você 
pode rolar, você pode dormir. 
(230) Pedro Aricó4: Ele dormia toda hora. 
(231) A111: E você? O que achou de representar esse papel? 
(232) Thiago Stoll6: Ah… emocionante, legal, porque eu cheguei dali (aponta a porta) 
segurado por uma mão, desequilibrado, não conseguia me equilibrar. 
(233) A112: Foi legal a atitude física ou o papel em si de ser um bebê mandão? 
(234) Thiago Stoll7: O papel. Só há hora do vídeo game… 
(Matheus toma o turno). 
(235) Matheus 21: O X-Box, 300… 
(236) A113: Ah… Pedro Gaia, como é que você se sentiu sendo o pai? 
(237) Pedro Gaia 3: Ah! Um escravo! 
(238) A114: Um escravo? Antes de passar para as meninas, eu queria fazer uma 
pergunta para vocês. Vocês fazem isso com os pais de vocês? 
(239) Pedro Gaia 4: Às vezes. 
(240) Thiago Stoll8: Às vezes eu finjo que to dormindo para ele me levar no colo. 
(Vários alunos riem e começam a tentar dizer o que eles fazem para os pais, mas 
muitos ao mesmo tempo e alguns solicitam o turno). 
(241) A115: Eu não consigo nem olhar o Thiago com todo mundo em cima. 
(242) Thiago Stoll9: Às vezes, ficou assim fingindo que to vendo TV, que to dormindo 
porque eu quero ficar no sofá. 
(243) A116: Tá e agora o Pedro vai me responder. Você às vezes faz isso com seus 
pais. Foi legal ser mandado por um filho, pelo Thiago que era seu filho? 
(Pedro Gaia pensa, dirigindo o olhar para cima). 
(244) Pedro Gaia 5: Hum… foi. 
(245) A117: Foi legal? 
(246) Thiago Stoll 10: Eu sou um filho legal! 
(Pedro Gaia concorda rindo). 
(247) A118: Hã, hã. Deixa eu ver quem foi a… 
(Felipo toma o turno). 
(248) Felipo 12: A Natália e a Gabriela. 
(Iolanda levanta a mão pedindo para falar). 
(249) A119: Gabriela, você já falou? Não? Como é que você se sentiu sendo a mãe 
submissa de filhos mandões? 
(250) Gabriela Bayler5: Hum… eu me senti uma escrava também. 
(251) A120: Foi legal? 
(252) Gabriela Bayler6: Mais ou menos. 
(253) A121: Você faz isso com sua mãe? 



(254) Gabriela Bayler7: Às vezes. 
(255) A122: Deu pra aprender alguma coisa? 
(Gabriela Bayler pensa e demora um pouco para responder). 
(256) Gabriela Bayler8: Deu. 
(257) A123: O quê? 
(258) Gabriela Bayler9: A não fazer isso. 
(259) A124: A não fazer esse tipo de coisa. Iolanda você já vai falar. Deixa eu escutar 
um pouquinho a Natália. Ná, como você se sentiu sendo uma filha que também podia 
ser mandona? 
(260) Natália 1: Divertido (fala baixinho). 
(261) A125: Eu não escutei. 
(262) Natália 2: Divertido. 
(263) A126: Você faz assim com sua mãe? 
(264) Natália 3: Às vezes. 
(265) A127: É? E ela obedece você? 
(266) Natália 4: Só quando ela deixa. 
(267) A128: Como assim? Ela te obedece quando você quer fazer alguma coisa? 
(268) Natália 5: Só quando eu peço para ela e ela deixa. 
(269) A125: Ah! Então você pede, você não manda? 
(270) Natália 6: É eu só peço. 
(271) A129: E você não manda ela fazer algumas coisas para você? 
(Natália balança a cabeça negativamente). 
(272) A130: Iolanda, você queria fazer um comentário? 
(273) Iolanda 2: Eu achei que podia ter mais coisas na peça, foi muito curtinha! 
(274) A131: Foi muito curtinha? 
(Várias crianças tentam manifestar sua opinião sobre isso). 
(275) A132: Peraí… tem que levantar a mão pra falar. Fala Gabriela? 
(276) Gabriela Bayler 10: Não teve muita coisa. 
(277) A133: Não? Por quê? 
(278) Gabriela Bayler 11: Eu só dei o dinheiro para eles. 
(279) A134: E por que você não fez mais coisas? 
(280) Gabriela Bayler 12: É… não sei. 
(281) A135: Por que ela não quis?! Quem falou não quis? Ela não quis Thiago? 
(282) Thiago Stoll 11: Porque ela não quis, ela podia ter feito mais coisas. 
(283) A136: Ah, mas você estava no grupo dela. Vocês tiveram um tempinho para 
combinar antes. 
(284) Thiago Stoll 12: Mas aí eu falei… 
(Felipo toma o turno). 
(285) Felipo 13: Vocês programaram… 
(286) Thiago Stoll 13: Mas eu falei o que ia fazer, O Pedro falou o que ele ia fazer, a 
Natália falou e a Gabriela falou: Ah… eu acho que só vou dar o dinheiro. 
(287) A137: Ah! Então vocês fizeram um trabalho individual no meio do grupo? 
(288) Thiago Stoll 14: É. 
(289) A138: Cada um decidiu por si. 
(Thiago balança a cabeça afirmativamente). 
(290) A139: E o grupo então não se ajudou? 
(291) Thiago Akira 1: Mas eles tinham que decidir no que iam fazer. 
(292) A140: Mas Thiago Akira, pensa junto comigo… Se cada um pensou o que ia 



fazer e falou… e o outro não deu palpite pelo o que Thiago Stolltava falando, o outro 
não deu palpite, não ajudou! 
(293) Pedro Gaia 6: A gente deu palpite tia! Cada um falou algumas coisas e daí o 
grupo inteiro tem que gostar, Aí se um do grupo não gostou a gente não faz. 
(294) A141: Hã, hã! Ninguém ajudou a Gabriela a falar mais, a participar mais? 
(295) Gabriela Bayler 13: O Thiago Stoll falou algumas coisas, mas não ia ficar legal. 
(296) A142: Por que não ia ficar legal? 
(297) Thiago Stoll 14: Eu falei pra ela ir para casa, ou ela ia dar dinheiro pra Natália. 
Daí ela queria o quê? 
(298) Pedro Gaia 7: Ir na casa da amiga ver TV. 
(299) A143: Tá, mas por que você então não fez? Por que você achou que não ia ficar 
legal e simplesmente não achou mais nada pra fazer? 
(300) Gabriela Bayler 14: Não é que também não achava muita coisa, não combinava 
com a história. A gente tava… todos juntos pra fazer. 
(301) A144: Tá. Quem quer falar alguma coisa dessa apresentação? (Murilo levanta o 
braço). Murilo? 
(302) Murilo 1: Eu não entendi porque o Thiago Stoll ficou se deitando? 
(303) A145: E agora Thiago? 
(Alguns alunos tentam comentar o fato ao mesmo tempo).  
(304) A146: Pera, ele vai explicar porque se ele é mandão… o Murilo disse: eu não 
entendi por que o Thiago ficou se deitando? E agora Thiago? 
(305) Thiago Stoll 15: Porque eu tava com sono. 
(306) A147: É verdade? 
(307) Thiago Stoll 16: É falso (balançando a cabeça negativamente). 
(308) A148: E uma criança mandona fica com sono? 
(Alguns alunos falam: “pode”, outros: “às vezes”; outros: “ele era um bebê). 
(309) A149: Ah… ele era um bebê e isso justifica o sono? 
(310) Pedro Gaia 8: Justifica…um bebê dorme mais que a pessoa normal! 
(311) Thiago Stoll 17: É pra ficar engraçado, pra ficar que nem fábula, os animais não 
falam? 
(312) A150: Então você queria que a gente desse risada da sua atuação? 
(313) Thiago Stoll 18: Não é… pra ficar mais legal! 
(314) Murilo 2: Eu tenho outra pergunta. 
(315) A151: Outra pergunta Murilo? Fala.  
(316) Murilo 3: Como alguém dorme em alguns segundos e um monte de vezes? 
(317) A152: Ah… mas aí é uma peça de teatro, não é que alguém dorme num 
segundo e um monte de vezes, apesar de ser teatro. 
(318) Thiago Stoll 19: Não sei. 
(319) A153: Você acha que apresentou bem? 
(320) Thiago Stoll 20: Mais ou menos (fala fazendo careta). 
(321) A154: Mais ou menos. Mais alguém?  
(Nesse instante, observa-se na roda de alunos alguns sentados e muitos deitados de 
bruços). 
(322) A155: Eu vou pedir para vocês sentarem, porque vocês estão preocupados com 
a posição “deitado”… que não teria problema nenhum ficar deitado, mas estão 
preocupados e estão atrapalhando a aula. Senta por gentileza. (aguarda um pouco). 
Obrigada! Arthur? 
(323) Arthur 5: Eu só queria falar sobre a segunda peça. Quando o Thiago Stoll pediu 



um X-Box 360 e o Pedro Gaia deu. 
(324) A156: Pois é! Como que um bebê conhece um tipo de vídeo game específico? 
(325) Arthur 6: Ele deve ter inventado. 
(326) Thiago Stoll 21: É como nas fábulas… os animais não falam, mas nas fábulas, 
eles falam. 
(327) A157: Ah! 
(328) Murilo 4: Mas ele já falou isso para outra resposta. 
(329) A158: É que não tinha ficado claro. Agora eu entendi. Se nas fábulas os animais 
podem falar, na realidade, eles não falam. Um bebê pode escolher e na realidade, ele 
não conhece muito bem. 
(330) Felipo 13: Professora, na realidade minha irmã sabe cantar um monte de 
músicas e ela nem tem ainda quatro anos. 
(331) A159: Pois é… olha aí na mistura da realidade e teatro, quanta coisa pode 
acontecer!   
(Vários comentários ao mesmo tempo, gerando polêmica). 
(332) A160: Só que agora a gente vai falar do terceiro grupo. 
(Alguns alunos ainda continuam debatendo paralelamente. Biju e João levantam a 
mão para falar). 
(333) A161: Eu vou esperar por silêncio. Estou aguardando silêncio (pausa). Obrigada. 
Vou escutar a Biju, o João e a gente vai pro terceiro grupo.   
(334) Biju 29: Ah não! Desculpa tia, eu pensei que já fosse o terceiro… 
(335) A162: Vamos começar. Quais os atores do terceiro teatro? 
(Os integrantes do terceiro teatro levantam as mãos) 
(336) A163: Vitória, Gustavo, Rubens e Fernanda. Vitória, você foi o quê? 
(337) Vitória 1: A mãe. 
(338) A164: A mãe! Nesse caso de vocês, os pais que eram mandões? Não eram? 
(Eles concordam balançando a cabeça afirmativamente). 
(339) A165: A mãe mandou… Fernanda, você foi? 
(340) Fernanda 1: Filha. 
(341) A166: Rubens? O que você fez? 
(342) Rubens 1: O irmão. 
(343) A167: O irmão ou filho. E o Gustavo, o pai mandão. Eu vou pedir para o Pedro, 
Felipe, Eric e o Felipo irem um pouquinho mais para trás. Thiago Akira também… pra 
que a gente possa ver bem o rosto do Gustavo. Gustavo, conta pra todo mim como é 
que você se sentiu sendo um pai mandão, se foi fácil, se foi difícil, se você gostou? 
(344) Gustavo 6: Bem, no início eu achei que ia ser legal, só que na hora do teatro, a 
gente se embaraçou um pouquinho naquilo que a gente ia fazer e não conseguiu 
fazer. 
(345) A168: Você está falando do grupo todo? E você? 
(346) Gustavo 7: Eu pretendia… 
(Gustavo balança a cabeça falando baixo e inaudível) 
(347) Gustavo 7: Eu estava esperando o silêncio pra falar. 
(348) A169: Ah… você estava esperando silêncio! 
(349) Gustavo 8: Eu pretendia mandar mais, só que na hora eu não consegui fazer o 
que esperava fazer. 
(350) A170: E você fez o quê? 
(351) Gustavo 9: Ah não fiz quase nada, fiquei muito quieto sem fazer o que eu queria. 
(352) A171: Ficou quieto? 



(353) Biju 30: Ah ele ficou muito quieto. Ô tia eu queria falar um negócio. 
(Alguns deles levantam as mãos e falam ao mesmo tempo).  
(354) A172: Pera. A gente já vai falar desse “fiquei quieto” aqui, porque eu também 
tive essa impressão. Rubens? 
(Muitos falam juntos com a professora).  
(355) A173: Deixa eles se colocarem, pera, espera, espera. Vamos escutar todos os 
atores. Rubens e aí? Como é que foi ser filho submisso? 
(356) Rubens 2: Nem um pouco legal.   
(357) A174: Nem um pouco legal! O que isso quer dizer? Por que nem um pouco 
legal? 
(358) Biju 30: O que você achou? 
(359) Rubens 3: Achei… 
(Rubens fala num tom muito baixo e põe a mão sobre a boca). 
(360) A175: Fala bem alto. Tire a mão da boca. 
(Rubens fica um tempinho pensando). 
(361) Rubens 4: Péssimo. 
(362) A176: Péssimo? 
(Rubens confirma com movimento de cabeça). 
(363) A177: Foi difícil ser mandado? 
(Rubens balança a cabeça afirmativamente). 
(364) A178: Seus pais mandam em você? 
(Rubens balança a cabeça negativamente) 
(365) A179: Não? Você manda nos seus pais? 
(366) Rubens 5: Não. 
(367) A180: Como é a relação pais e filhos na sua casa? 
(368) Rubens 6: Eles não mandam, eles pedem.  
(Rubens continua falando baixinho e de novo põe a mão sobre a boca, fica inaudível). 
(369) A181: Tira a mão da boca que eu não consigo escutar. 
(370) Rubens 7: … mas, quando é alguma coisa, tipo almoçar, se eu não quero … 
(371) A182: Almoçar… se você não quer almoçar? 
(372) Rubens 8: Aí eles têm que mandar, só que não tipo “vá pegar comida”, por 
exemplo, eles pedem. 
(373) A183: Com educação. 
(374) Rubens 9: Sim. 
(375) Thiago Akira 2: Minha mãe diz “pega minha bolsa”. 
(376) A184: Como é que é? Seus pais mandam? 
(377) Thiago Akira 3: Não, minha mãe, às vezes, pede para eu pegar as coisas. 
(378) A185: Quando ela fala “pega meu celular”, ela não tá mandando, ela tá pedindo? 
(379) Thiago Akira 4: É. 
(380) A186: É? Ah! 
(381) Thiago Akira 5: Mas também ela podia levantar e pegar. 
(382) A187: Hã, hã… Fernanda o que você foi? 
(383) Fernanda 2: Filha submissa.    
(384) A188: Filha submissa? Como é que você se sentiu? 
(385) Fernanda 3: Hum… não sei… 
(386) A189: Não sabe? 
(387): Fernanda 4: Eu não falei tia! 
(388) A190: O que você achou? Fala Fê! 



(389) Fernanda 5: Não sei. 
(390) Biju 31: O que você sentiu? Do que você não gostou? Se você achou legal? 
(391) Fernanda 6: Não gostei.    
(392) A191: Não gostou? Por quê? 
(393) Fernanda 7: Ah… não foi legal. 
(394) A192: O que não foi legal o seu papel ou a peça de teatro que vocês fizeram? 
(395) Fernanda 8: A peça. 
(396) A193: A peça… 
(397) Fernanda 9: Eu não consegui falar nada. 
(398) A194: Você não conseguiu falar nada? 
(399) Fernanda 10: Na peça, eu não falei nada. 
(400) A195: Por quê?    
(401) Fernanda 11: Num sei… 
(402) Eric 10: Ela ficava andando o tempo inteiro. Ela falou pouco. 
(403) Felipo 14: Ela não falou. 
(404) A196: Sim, por que você não falou? Qual era a proposta da peça? 
(405) Fernanda 12: Era para eu pedir e eles falarem não. 
(406) A197: Era para você pedir e eles falarem não!? 
(407) Fernanda 13: É. 
(408) A198: Não era os pais mandarem em vocês? 
(409) Felipo 15: Na verdade, era os pais serem mandões. 
(410) A199: E os filhos? 
(411) Felipo 16: Obedecerem. 
(Letícia levanta a mão, querendo falar). 
(412) A200: Agora eu vou escutar a Vitória. Como foi ser mãe mandona? 
(413) Vitória 2: Ah… eu não gostei muito do papel. A gente não fez quase nada. 
(414) A201: Como assim não fez quase nada? 
(415) Felipo 17: Então por que é que vocês não fizeram? 
(416) Vitória 3: Ah… a gente não fez muita coisa. 
(417) A202: A gente quem? 
(418) Vitória 4: Nós que fizemos a peça. 
(419) A203: Os quatro? 
(420) Vitória 5: É. 
(421) A204: É… por que vocês não falaram tanta coisa? 
(422) Vitória 6: Não sei explicar. 
(423) Thiago Akira 6: Vocês tavam programando pra fazer o quê? 
(424) A205: Pera um pouquinho Thiago. Alguém proibiu vocês de falarem? Porque eu 
falei que vocês podiam fazer qualquer coisa, desde que os pais fossem mandões e os 
filhos submissos, né? Lembra? 
(Vitória balança a cabeça afirmativamente). 
(425) A206: Por que vocês não falaram? 
(426) Vitória 7: Ah… por que… eu não sei explicar. 
(427) A207: Não sabe explicar? 
(Vitória balança a cabeça afirmativamente). 
(428) A208: A sua mãe é mandona? 
(429) Vitória 8: Mais ou menos. 
(430) A209: Mais ou menos. E o seu pai? 
(431) Vitória 9: É, é. 



(432) A210: Ele é mandão. E você? 
(433) Vitória 10: Sou. 
(434) A211: É! Com sua mãe? 
(435) Vitória 11: Com os dois. 
(436) A212: Você é mandona com os dois? 
(Vitória assente com movimento da cabeça). 
(437) Alguém diz: Nossa! 
(438) A213: Foi difícil ser mandona na peça? 
(439) Vitória 12: Mais ou menos. 
(440) A214: Olha que legal! Vocês viram? Ela falou que o pai e mãe são mandões 
mais ou menos. Ela falou que ela é mandona… 
(Eric toma o turno)  
(441) Eric 11: Ela admitiu. 
(442) A215: Ela admitiu, mas ela admitiu também que foi muito difícil mandar na peça. 
Olha que interessante! 
(443) Biju 32: Ô tia, eu posso falar? 
(444) A216: Pode Beatriz? 
(445) Biju 33: Eu achei que nesse teatro eles só ficavam pra lá e pra cá. Eles quase 
nem falaram nada, só falaram uma coisa. A Fernanda só ia pra lá e pra cá. O Rubens 
até que falou. 
(Muitas crianças falam ao mesmo tempo) 
(446) A217: Peraí gente! Não dá pra escutar todo mundo junto. 
(447) Biju 34: Eles só ficaram pra lá e pra cá. Eu não entendia nada, parecia uma 
mímica que eles fizeram.  
(448) A218: Vamos fazer uma coisa… eu tenho uma proposta. Eu vou perguntar para 
os quatro. O que vocês queriam mostrar pra gente? 
(449) Tiago Akira 7: Foi isso que eu perguntei. 
(450) A219: Por que vocês conversaram, vocês pensaram em alguma coisa por menor 
que seja. O que vocês queriam mostrar pra gente? 
(451) Gustavo 10: Professora, a gente pretendia fazer outra coisa ao invés do que a 
gente tava fazendo. A gente ia fazer outra coisa. 
(452) A220: O que vocês pretendiam fazer? 
(453) Gustavo 11: O que eu estava pensando em fazer era assim: a Fernanda e o 
Rubens tavam na piscina né… tava ficando tarde… aí sei lá eu decidia com a Vitória, 
ou ela mandava eles subirem pra tomar banho, ficar dentro de casa, sei lá, ou eu… 
(A professora toma turno antes da conclusão do Gustavo). 
(454) A221: Mas você combinou isso com o grupo? 
(455) Fernanda 14: Não, você não falou isso. 
(456) Gustavo 12: Não, eu pensei outra coisa. 
(457) A222: Mas você disse que pensou isso? Não pensou em outra? 
(458) Gustavo 13: É… mas… 
(459) A223: Não era um trabalho de grupo? 
(460) Gustavo 14: Hã, hã. É que no final eu achei que ia dar errado. 
(461) Biju 35: Não ia dar errado! 
(462) A224: Fala Biju. 
(Felipo toma o turno). 
(463) Felipo 18: Eles começaram a misturar; 
(464) Biju 36: Eles começaram a misturar, ficaram doidos e não sabiam o que fazer. 



(Muitos deles falam ao mesmo tempo). 
(465) A225: Peraí, deixa eu escutar o Felipo. 
(466) Felipo 19: É professora, eles falaram três palavras, voltaram e ficaram assim a 
peça inteira pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. 
(467) Gustavo 15: Isso eu admito o que ele tá falando. A gente falou muito pouco, por 
mim… 
(Alguns colegas falavam ao mesmo tempo em que o Gustavo falava. Ele não conclui 
seu pensamento). 
(468) A226: Pera, pera, pera… um de cada vez… pera Gustavo. Gabriela Bayler? 
(469) Gabriela Bayler 15: Eles não se ajudaram. Eles deviam… O Gustavo devia falar 
assim: a gente pode fazer isso que ela tava falando. 
(470) A227: Não foi um trabalho de grupo? 
(471) Alguns dizem: Não!  
(Letícia ergue a mão para falar) 
(472) A228: Fala Lê. 
(473) Letícia 12: Ô tia, o teatro deles foi assim: eles andaram, o Rubens falou alguma 
coisa e acabou. 
(474) Felipo 20: É o que eu falei. Eles ficavam pra lá, pra cá, o Rubens falava alguma 
coisa. 
(475) A229: Peraí Felipo, a Letícia ainda não acabou. 
(476) Letícia 13: Ô tia, eles não colocaram pros outros, o que eles estavam pensando. 
Eles não falaram e depois não tinha o que fazer. 
(477) A230: Eles fizeram um trabalho individual? Cada um fazendo o seu? 
(478) Letícia 14: Cada um pensou uma coisa e fez, só que aí não deu certo, porque o 
grupo não sabia o que ia fazer. 
(479) A231: Hã, hã.  
(Mariana solicita o turno). 
(480) A232: Fala Mariana. 
(481) Mariana 1: Parece que eles falaram tanto e não fizeram nada! 
(482) Beatriz Andrade 1: É assim, eles demoraram para combinar mais do que nas 
outras peças e não fizeram quase nada. 
(483) A233: Olha que legal! Eles gastaram um tempo maior na apresentação e fizeram 
menos. Não é estranho isso? Como é que a gente faz menos num tempo maior? 
(Alguns pedem para falar). 
(484) Biju 37: Assim… eles falaram três palavras ali, depois voltaram e falaram três 
palavras aqui, depois falaram todos e, depois, acabaram o teatro. Eu achei meio sem 
graça. Eu queria… 
(João toma o turno). 
(485) João 1: Eu não entendi a peça porque o Gustavo queria uma coisa e os outros 
não sabiam de nada. Cada um fez por sua vontade própria, aí… 
(Thiago Akira toma o turno). 
(486) Thiago Akira 8: Cada um fez o que queria. 
(487) A234: Peraí eu to gostando da sua fala. Quem teve vontade própria? 
(488) João 2: É… o… 
(Thiago Akira toma o turno de novo). 
(489) Tiago Akira 9: Todo mundo fez uma coisa que queria. Ninguém fez a coisa que 
eles combinaram. 
(490) Gabriela Bayler 16: É o Gustavo queria uma coisa e no final… 



(Novamente, Thiago Akira toma o turno). 
(491) Thiago Akira 10: E os outros também queriam uma coisa. 
(492) Gabriela Bayler 16: É no final achavam que ia dar certo. 
(493) A235: Ficou um trabalho individual, sozinho, dentro de um grupo. 
(494) Alguns dizem: É. 
(495) Biju 39: É tia, eles não conseguiram reunir. 
(496) A236: Então é… nossa aula até passou do horário, mas eu quero fechar assim 
ó… escuta o que eu vou falar. A gente vai discutir bastante depois… escuta. Eu quero 
que vocês pensem nisso tudo que agente discutiu das três peças e cada um vai falar 
uma palavra, uma palavra só, pode ser até duas, do que você aprendeu, ou do que 
pode ser uma dica pra gente melhorar essas peças. 
(497) Felipo 21: Pode ser uma frase? 
(498) A237: Tudo bem se você quiser dizer uma frase, mas tem que ser rápido. Todo 
mundo vai falar tá bom? Vamos lá! (Adriana continua falando olhando a Vitória). Uma 
palavra ou uma frase de tudo isso que você ouviu aqui, uma dica para melhorar, 
alguma coisa assim… 
(499) Vitória 13: Não sei. 
(500) A238: Uma palavra do que você sentiu. 
(501) Vitória 14: Ah… eu me senti mal. 
(502) A239: Você? (apontando para Maria Eduarda). 
(503) Maria Eduarda 1: É que eles falem muito. 
(504) A240: Falar muito, então tem que falar mais. Biju? 
(505) Biju 39: Assim… essas pessoas… que vão fazer esse teatro, em casa, vê se 
lembra de mais uma coisa, vê se fala depois, reúne essas pessoas e falem.    
(506) A241: Entendi. Conversar com o grupo. 
(507) Gabriela Schumacker3: Trabalhar em equipe. 
(508) A242: Trabalhar em equipe. Maria Cecília? 
(509) Maria Cecília 1: Falarem mais. 
(510) A243: Falarem mais. Natália? Vamos escutar? 
(511) Natália 7: Conversar mais para combinar. Beatriz? 
(512) Beatriz Andrade 2: Combinar melhor a peça com o grupo. 
(513) Mariana 2: Eles podem combinar, só que eles tem que fazer.  
(514) A244: Combinar mais e fazer mais. Gabriela Luiza? 
(515) Gabriela Luiza 1: Eu ia falar a mesma coisa que a Maria Cecília. 
(516) A245: Pode falar de novo. 
(517) Gabriela Luiza 2: Falar mais. 
(518) A246: Falar mais! Fernanda? 
(519) Fernanda 15: Trabalhar em equipe. 
(A professora aponta para a Juliana).  
(520) Juliana 1: É… 
(521) Biju 40: Mais fala uma coisa diferente. 
(Juliana fica pensando e não consegue responder) 
(522) A247: Vai pensando, eu vou te pular se não a gente não vai ter tempo. Gabriela 
Bayler? 
(523) Gabriela Bayler 17: Falar as coisas que você pensa, mesmo que você achar que 
não vai dar certo e também tentar falar na peça. 
(524) A248: Isso! Falar e depois conversar pra ver se vai dar certo. Giovanna? 
(525) Giovanna 1: Trabalhar em equipe. 



(Adriana aponta para Iolanda). 
(526) Iolanda 3: Usar mais o tempo. 
(527) A249: Usar mais o tempo e melhor. Letícia? 
(528) Letícia 15: Ô tia, não dá pra fazer um trabalho juntos, se cada um pensa uma 
coisa diferente e não fala. 
(529) A250: Ah… que bacana essa dica! Tem que falar é isso mesmo. Gabriel? 
(Gabriel afastado um pouco da roda do grupo fica pensativo). 
(530) Gabriel Bonassa1: Dica… é…    
(531) A251: Eu queria você fazendo parte da roda! Você fica aí encostado na 
parede… 
(Gabriel se aproxima da roda, mas, demora para falar). 
(532) Gabriel Bonassa2: Dica ou palavra? 
(533) A252: Como você quiser. 
(534) Gabriel Bonassa3: É… falar mais alto. 
(535) A253: Falar mais alto. Rubens? 
(536) Rubens 10: Falar mais alto. 
(Adriana aponta para o Gustavo). 
(537) Gustavo 15: Se eu achei em vão, é melhor trabalhar em equipe. 
(538) A254: Se você achou em vão, é melhor trabalhar em equipe. Thiago? 
(539) Thiago Akira 11: Ser mais divertido. 
(540) A255: Tem que ser mais divertido? 
(541) Thiago Akira 12: Senão perde a graça! 
(A professora olha para o João que estava sentado ao lado do Thiago Akira). 
(542) João 3: Avisar aos outros o que você quer que faça. 
(543) A256: Avisar aos outros, o que você quer que faça. Henrique? 
(Henrique fala num tom muito baixo e fica inaudível). 
(544) A257: Não escutei Henrique! 
(545) Henrique 1: Pensar melhor da próxima vez. 
(546) A258: Legal! Pedro? 
(547) Pedro Gaia 9: Trabalhar em grupo. 
(548) A259: Trabalhar em grupo. Felipo? 
(549) Felipo 22: Respeitar os combinados que eles fazem senão, não vai dar pra certo. 
(550) A260: Que legal! Eric? 
(551) Eric 12: Colaboração. 
(552) A261: Colaboração! Uma palavra bonita! Arthur? 
(553) Arthur 7: Resolver o que vai fazer. 
(554) A262: Resolver o que vai fazer! Bom! Thiago? 
(555) Thiago Stoll 21: Falar mais palavras e não ficar zanzando para o lado e para o 
outro. 
(556) A263: Ou deitando e rolando no chão… 
(A professora faz referência à atuação do próprio Thiago Stoll que percebe a relação, 
acha graça e ri. Adriana dirige o olhar para o Bruno para que dê sua dica). 
(557) Bruno 1: É… trabalhar em grupo. 
(558) A264: Trabalhar em grupo. Murilo? 
(559) Murilo 5: Não se direito a palavra… se tem a ver… 
(560) A265: Tente explicar. 
(561) Murilo 6: Solidariedade.  
(562) A266: Solidariedade! Legal! Luca? 



(563) Luca 1: Falar mais. 
(564) A267: Falar mais. Pedro? 
(565) Pedro Aricó4: Ordem. 
(566) A268: Ordem. Larissa? 
(567) Larissa 1: Pra ter sentido, tem que falar mais. 
(568) A269: Ah… pra ter sentido, tem que falar mais. Isso mesmo! Mário? 
(569) Mário 1: Fazer mais coisas em menos tempo. 
(570) A270: Fazer mais coisa em menos tempo. Matheus? 
(571) Matheus 22: Pensar antes de agir. 
(572) A271: Pensar antes de agir… E eu gostaria de fechar.  Nossa aula tá acabando, 
dizendo que eu gostei muito, mas eu não acredito Gustavo, que tenha sido em vão. Eu 
acho que nós aprendemos muito, ouvimos muitas coisas, mesmo que muitas vezes, a 
gente aprende errando. Quem falou isso hoje lá na sala? 
(573) Biju 41: Fui eu! A gente aprende errando. 
(574) A272: Se a gente não erra, a gente não aprende. Legal?! Palmas para todos os 
grupos. 
(Todos batem palmas). 



ANEXO 3 
Transcrição da Aula – 30/11/10 – 3º ano “G” – Profª Adriana 

Discussão pós-performance - Segunda parte. 

(1) A1: Então pessoal, nós tivemos na semana passada, toda uma preparação para 
discussão e divisão em grupos para fazer uma encenação. Foram cinco grupos que 
apresentaram temas sobre o medo: dois relacionados ao quê mesmo?  
(2) Vários alunos falam: Quem mexeu no meu queijo. 
(3) A2: Quem mexeu no meu queijo, dois? 
(4) Eles dizem: Família medrosa. 
(5) A3: Família com pessoas corajosas e medrosas e mais? 
(Muitos falam ao mesmo tempo e fica incompreensível). 
(6) A4: Mais uma com uma situação de classe. Depois da encenação, nós passamos 
um dia, no outro dia, começamos a conversar sobre elas. Falamos de duas situações 
do livro “Quem mexeu no meu queijo?”, não abordaram a questão do medo como era 
esperado né? Falamos das duas famílias e estávamos terminando de discutir a 
segunda família que encenou que era o grupo do João Pedro. A Beatriz Andrade tava 
falando, fez um resgate muito bacana! Eu fiquei encantada com a postura dela, 
quando ela disse “como eu estava dizendo e completou o pensamento dela, mesmo 
depois de um tempo. Vocês se lembram disso? Do grupo do João, tava faltando falar 
só o João? 
(7) Alguns dizem: Não! E o Henrique! 
(8) A5: E o Henrique?! Isso! Henrique, diz o que você sentiu quando apresentou? O 
que achou da apresentação? Tudo bem? Entendeu Henrique? 
(Henrique confirma com um sinal de cabeça). 
(9) A6: Vamos lá João! O que você achou? Os amigos aguardam. Depois quem 
observou fala e os amigos dão opinião também. 
(10) João 1: Ah… eu achei fácil de fazer… era como ficar indo pra tudo quanto é lugar. 
Eu não consegui falar quase nada, porque eu não sabia direito o que falar. Depois eu 
fiquei pensando, aí… (demora um pouco para continuar). 
(11) A7: Faltou alguma coisa João? 
(12) João 2: Hum… não… só precisava ter um pouquinho mais de medo. Um 
pouquinho teve. 
(13) A8: Você precisava ter mais medo ou a encenação? 
(14) João 3: A encenação. 
(15)A9: Por quê? 
(16) João 4: Porque cada uma fazia uma parte. Eu, por exemplo, fazia o papel de pai 
corajoso. 
(17) A10: Certo. 
(18) João 5: O Henrique fazia o papel de filho medroso… aí… a gente foi fazendo 
como a gente esperava. Só os filhos medrosos que faziam o medo, porque os pais 
que foram corajosos eram pra ser corajosos. Isso que…  
(19) A11: Esse que era o objetivo da encenação? 
(20) João 6: Era sobre medo. 
(21) A12: E você era corajoso na encenação? 
(22) João 7: Não, eu fazia como uma pessoa normal. 
(23) A13: Você podia ter agido de outra forma? 



(24) João 8: Ah podia! Podia, eu podia ser um pouquinho mais corajoso. 
(25) A 14: Será que você poderia ter ajudado seu filho a perder seu medo? 
(26) João 9: Hum? Poderia. 
(27) A15: Como? 
(28) João 10: Pensando em coisas boas, enfrentando o medo (fala em voz baixa). 
(29) A16: Enfrentando o medo? É isso? 
(30) João 11: É. 
(31) A17: Você era o pai, a Beatriz era a mãe, os filhos medrosos eram a Juliana e o 
Henrique. E a Ju, já falou da apresentação dela né? (pausa). Tá. Mais alguma coisa? 
(32) João 12: Não. 
(33) A18: Eu vou escutar o Henrique e depois… voltamos. Henrique, como é que foi 
sua apresentação? 
(34) Henrique 1: No começo, eu me senti meio nervoso, mas na metade eu fui 
lembrando das partes da história… 
(35) A19: Que história? 
(36) Henrique 2: Do… ensaio. 
(37) A20: Do ensaio? Hum… 
(38) Henrique 3: Aí enquanto os outros falavam, eu pensava no que eu ia fazer. 
(39) A21: E aí você fazia? 
(40) Henrique 4: É. 
(41) A22: Como foi ser uma criança medrosa? 
(42) Henrique 5: Foi meio “envergonhoso” (sorri), mas aí eu consegui ir até o final. 
(43) A23: Conseguiu? Ah… Quem que observou esse grupo? 
(44) Gabriela Bayler1: Eu, o Matheus e O Pedro Gaia. 
(45) A24: E o que você tem pra falar Gabriela Bayler? 
(46) Gabriela Bayler2: Eu também achei que o João devia… devia melhorar mais a 
situação, que ele devia ser mais corajoso, mas eu não entendi a parte que ele falou 
em coisas boas, mas ele não faria isso, seria o Henrique que faria isso. 
(47) A25: Sim, ele não faria, não precisaria ele pensar em coisas boas, mas ele 
poderia ajudar o filho, dando a dica de pensar em coisas boas! 
(Gabriela Bayler sorri). 
(48) A26: Que tal? Será que foi esse jeito João que você quis dizer? 
(49) João 13: Foi.   
(Matheus solicita o turno). 
(50) A27: Hã… Matheus ? 
(51) Matheus1: Tia é sobre o que a Gabriela falou é … ele não taria pensando uma 
coisa boa.      
(52) A28: Ele quem? 
(53) Matheus 2: O João! Você tava falando é… ele não ia fazer uma coisa boa. 
(54) A29: Qual? 
(55) Matheus 3: Falar pro filho o que ele pode fazer para (pausa) não ter medo. 
(56) A30: Hum… 
(57) Matheus 4: E a outra coisa é que eu achei que o objetivo da peça que eles 
fizeram, era de ser engraçado porque a Juliana falou assim “ai uma joaninha!”. Daí 
teve outra parte que o Henrique falou assim ”um picles!”. Daí pareceu que o objetivo 
era ser engraçado. 
(58) A31: Hum,,, então o objetivo não era falar do medo, era fazer a peça ser 
engraçada?  



(59) Matheus 5: Parecia. 
(60) A32: Você sentiu isso? 
(Matheus assente com movimento de cabeça). 
(61) A33: Pedro Gaia? 
(62) Pedro Gaia 1: Por mim, a peça foi perfeita, só um detalhinho… Os pais podiam 
dar um empurrãozinho, por exemplo, eles poderiam falar “Pense em coisas boas”, 
“Faça coisas que você gosta pra você esquecer o medo”. 
(63) Fernanda 1: Ele disse isso. 
(64) A34: Ele disse isso quando Fernanda? 
(65) Fernanda 1: Ele disse “calma”, ele disse. 
(66) A35: Ele disse calma, só calma? 
(67) Fernanda 3: Não ele disse “Você não tem que ter medo”, a Beatriz disse… 
(Alguns começam a falar junto com a Fernanda).  
(68) A36: Mas ficou muito claro isso que ele falou no dia da apresentação? 
(69) Fernanda 4: Não foi ele que falou tia! Foi a Bia que disse. 
(70) A37: Mas ficou muito forte isso, ou ficou mais forte o medo que as crianças 
tinham? 
(71) Fernanda 5: Mais forte o medo das crianças. 
(Gabriela Bayler solicita o turno). 
(72) A38: Gabriela? Mais alguma coisa? 
(73) Gabriela Bayler3: É que eu queria falar é… a Ju e o Henrique, eles tiveram muito 
medo. Achei que eles deveriam ter menos medo por que… era uma joaninha! Um 
bebê não tem medo de uma joaninha? 
(74) A39: Num sei! 
(Vários alunos falam ao mesmo tempo). 
(75) A40: O que eu entendi… 
(Eric toma o turno). 
(76) Eric 1: Mas tem gente que tem de verdade. 
(77) A41: Peraí. Eu não entendi mesmo foi a questão do picles. O que é que é picles 
pra você? (olhando para o Henrique). 
(78) Henrique 6: Um tipo de pepino? 
(79) A42: Um tipo de pepino! Por que é que eu perguntei isso pro Henrique? Alguém 
sabe por que eu perguntei picles? 
(Eric, Thiago e Mario levantam as mãos para responder). 
(80) Pedro Aricó1: Porque ele falou picles. 
(81) A43: Não. Por que Eric? 
(82) Eric 2: Porque ele poderia estar imaginando que era outra coisa. 
(83) A44: O quê, por exemplo? 
(Eric fica pensando por um tempo). 
(84) Eric 3: Uma coisa que dava pra ter medo. 
(85) A45: Pensa nas nossas aulas. Onde nós ouvimos falar de picles? 
(86) Eric 4: Eu não me lembro? 
(Murilo solicita o turno). 
(87) A46: Onde Murilo? 
(88) Murilo 1: No negócio da Família Gorgonzola. 
(89) A47: Na atividade de Matemática da Família Gorgonzola, onde um dos filhos tinha 
o nome de Picles. Então neste momento, quando ele falou picles, eu não sabia se ele 
estava se referindo ao menino da Família Gorgonzola. Agora tá explicado é pepino. A 



gente tem medo daquilo que a gente conhece? 
(90) Alguns dizem: Não. 
(91) A48: A gente tem medo daquilo que a gente conhece? 
(Vários falam ao mesmo tempo). 
(92) A49: Geralmente não? 
(93) Gabriela Bayler4: Geralmente não, mas às vezes a gente pode ter. 
(94) Matheus 6: Tipo… você conhece como é um fantasma, daí você vê um 
fantasma… você pode ficar com medo… 
(A professora toma o turno). 
(95) A50: Eu não conheço um fantasma! Você conhece? Eu nunca vi um! 
Matheus 7: De desenho animado. 
(96) A51: Ah! De desenho animado! 
(Matheus ri, Mariana solicita o turno). 
(97) Mariana 1: Eu acho que os pais eram pra ser corajosos , mas não foram e os 
filhos eram medrosos demais. 
(98) A52: Ah… entendi. Eric, você queria falar mais alguma coisa? 
(99) Eric 4: Sim, porque quando a Juliana tinha medo, ela falava e o Henrique logo 
falava e não dava pra escutar.  
(100) A53: Ah! E aqui a Iolanda falou que alguém tinha medo de Banana Split… 
ficaram coisas estranhas… 
(Vários falam ao mesmo tempo). 
(101) A55: Eu não consigo escutar o Eric. 
(102) Eric 5: Eu acho que eles fizeram isso, só pra ter graça. 
(103) A56: Só pra ter graça?! Que eles não levaram a sério a encenação? 
(104) Eric 6: Eles levaram sim porque teve um pouquinho de medo. 
(Alguns alunos falam da “joaninha” e outras coisas). 
(105) A57: Espera aí, deixa o Mário falar. 
(106) Mário 1: O que Matheus disse é verdade, se tipo assim, que quando uma pessoa 
conhece alguma coisa, ela pode te assustar. Por exemplo, você conhece seu pai e sua 
mãe e um dia, seu pai pode te dar um susto, aí você fica assustado. 
(107) A58: Ah sim, mas você pode ter medo deu pai e de sua mãe? Conhecendo seu 
pai e sua mãe? 
(108) Alguém diz: Eu tenho medo da minha mãe. 
(109) A59: Peraí que entrei num assunto mais complicado com esse 3ºG. Como pode 
Gabriela? 
(110) Gabriela Bayler5: Eles podem estar vestidos com uma roupa assustadora. 
(111) Alguém diz: De vampiro. 
(112) A60: Ah! Podem te dar um susto! 
(113) Matheus 8: Uma vez, um adulto, que já conhecia ele, daí ele se fantasiou de 
múmia e ficou assustando a gente porque a gente pegava um pirulito… daí ele 
chegava assim com uma bala, aí se a gente não puxasse abala, ele saia correndo 
atrás de gente. 
(114) A61: Vamos voltar pra nossa discussão? 
(115) Thiago Stoll1: O meu pai… 
(116) A62: Espera aí um pouquinho! Ô Thiago vamos voltar pra nossa discussão. 
Iolanda? 
(117) Iolanda 1: Ô tia, eu não entendi a parte em que o Henrique se jogou no chão 
assim (mostra um pouco com metade do movimento com o próprio corpo), pra mostrar 



que estava com medo ele se jogou no chão? 
(118) A63: Henrique, ela não entendeu essa parte. O que você quis mostrar com isso? 
(119) Henrique 7: Eu quis mostrar que tava com medo mesmo. 
(120) A64: E quando você tem medo mesmo, você se joga no chão? 
(121) Henrique 8: Não.  
(122) A65: Então não entendi. 
(Henrique fica pensativo). 
(123) A66: Você quis mostrar que estava com medo se jogando no chão e quando 
você tem medo você não se joga no chão? 
(124) Henrique 9: Não. 
(125) A67: Então não entendi. Como é que fica? 
(126) Henrique 10: Eu só fiz na peça pra fazer um pouco de graça. 
(127) A68: Você só fez na peça pra fazer um pouco de graça? Então não foi pra 
mostrar o medo? 
(Gustavo toma o turno). 
(128) Gustavo 2: Também. 
(129) A69: Gustavo deixa ele responder. 
(130) Gustavo 2: Desculpa. 
(131) Henrique 11: É. 
(132) A70: Existem ações em que a gente tem um objetivo. Eu quero mostrar o medo, 
ou eu quero mostrar a graça. Você falou as duas coisas. Qual delas é a mais 
importante? Qual foi sua intenção real? 
(133) Henrique 12: Mostrar o medo. 
(Gabriel ergue o braço, solicitando o turno). 
(134) A71: Mostrar o medo… Gabriel?  
(135) Gabriel 2: Acho que o Henrique estava tendo alucinações. 
(136) A72: Alucinações?! 
(137) Gabriel 2: Ah… tipo … ele pensou que via … tipo… um picles assassino. 
(138) A73: Existe esse tipo de monstro? 
(139) Gabriel 3: Não. 
(140) A74: Tem algum desenho animado com isso? 
(141) Alguns alunos dizem: Não! 
(142) Thiago Akira 1: Ô tia, ô tia, ele podia… 
(A professora se dirige ao Thiago Stoll que ficou um bom período cortando um plástico 
com a tesoura). 
(143) A75: Ô Thiago dá pra você parar de cortar esse plástico que está atrapalhando 
demais a aula.     
(144) Thiago Stoll1: Dá (sorri sem graça). 
(145) A76: Fala Thiago! (referindo-se agora ao Thiago Akira). 
(146) Thiago Akira 2: Eu tenho uma agenda em que o picles é um monstro. 
(147) A77: Hum… ta. Vamos escutar o Eric e vamos passar para a próxima 
apresentação. 
(Alguns dos alunos reclamam, tentando falar). 
(148) Biju 1: Eu to há meia hora esperando! 
(149) A78: Desculpa se você está esperando! Segura aí mais um pouquinho. 
(150) Eric 7: Tia, quando você tava falando com o Henrique do medo da peça e da 
graça, podia ter um pouco mais de medo e um pouquinho de graça. Não só de medo, 
porque se não __________ (inaudível pela conversa próxima a ele). 



(151) A79: Você achou que a atuação dele tinha mais graça do que medo? E que 
podia ser o contrário? 
(152) Eric 8: É. 
(153) A80: Henrique, você disse que o medo era o principal, mas o amigo percebeu 
que a graça estava em primeiro plano e depois vinha o medo.     
(154) Henrique 13: (Fica pensativo e murmura) Ah… 
(155) Eric 9: Tia, porque picles, não dá medo. 
(156) A81: Picles não dá medo… 
(157) Eric 10: É… essas coisas, joaninha… não dá medo. 
(158) Thiago Akira 3 : Só se ele tiver uma imaginação… 
(159) A82: Não vamos no “se”… se a gente começar se, se, a gente vai muito fora do 
foco. O último teatrinho…  
(160) Matheus 9: Ah tia! 
(161) A83: Você já vai falar. Espera só um pouquinho. Segura aqui na cabecinha 
(apontando para a própria cabeça). O último teatro foi encenado por? 
(162) Os alunos começaram a dizer os nomes em coro junto com a professora: 
Gabriel, Pedro Aricó, Thiago Akira, Giovanna e Gabriela Luiza. 
(163) A84: Eu vou escutar primeiro o Gabriel, falando como foi sua encenação. 
(Biju fala junto com a professora). 
(164) A85: Beatriz agora é hora de escutar. Vamos lá Gabriel! Como é que foi? Eu 
queria que você falasse um pouquinho desde o momento que nós sorteamos o grupo 
pra escolher quem ia ser ator. Como é que foi? Conta pra mim.     
(165) Gabriel 3: Foi bem chatinho. 
(166) A86: Foi bem chatinho! Por quê? 
(167) Gabriel 4: É porque… eu queria algum tipo …. engraçado. 
(168) A87: Como assim? Não to entendendo? 
(169) Gabriel 5: Tipo… tipo… pra fazer graça. 
(170) A88: Quando você foi escolhido pra ficar naquele grupo, o que você sentiu? 
(171) Gabriel 6: Ah… eu me senti um pouquinho triste. 
(172) A89: Por que você se sentiu triste? 
(173) Gabriel 7: Porque era meio sem graça para ter… (pausa e demora para 
continuar). 
(174) A90: Gabriel, eu não entendi quando eu falei você vai estar no grupo do Pedro, 
do Thiago, da Giovanna e da Gabriela, você achou que isso foi bom ou foi ruim? 
(175) Gabriel 8: Ruim. 
(176) A91: Por quê? 
(177) Gabriel 9: Ah… porque eu não gostei… (nova pausa e demora para responder). 
(178) A92: Você não gostou do quê? 
(179) Gabriel10: De fazer o professor. 
(Mário toma o turno). 
(180) Mário 3: Mas o Thiago Akira queria ser o professor e você insistiu. 
(181) A93: Você não entendeu a pergunta que eu fiz. Quando eu sorteei o grupo e 
falei que você ia fazer parte desse grupo, vocês ainda não sabiam o que cada uma iria 
encenar. Você lembra disso? Você não gostou quando eu sorteei? 
(Gabriel balança a cabeça negativamente. A professora insiste). 
(182) A 94: Foi isso Gabriel? Foi isso que aconteceu? Você não gostou do seu grupo? 
(183) Gabriel 11: Hum… hum… é. 
(184) A95: Você queria cair em qual grupo Gabriel?  



(185) Gabriel 12: Ah… no grupo 2, ou no grupo 1. 
(186) A96: Quem estava no grupo 2, ou no grupo 1?  
(187) Gabriel 13: É… é… (abaixa a cabeça, envergonhado). 
(188) A97: Pode falar. 
(189) Gabriel 14: Ah… muitas pessoas. 
(190) A98: Quais? 
(191) Gabriel 15: O Henrique, o João… 
(192) A99: E? 
(193) Gabriel 16: E também… é… é… 
(194) A100: E também? (pausa). Como foi então depois que você entrou no grupo e 
eu não mudei você de grupo e você fez o papel de professor, como é que você se 
sentiu? 
(195) Gabriel 17: Meio triste. 
(196) A101: Meio triste?! Por quê? 
(197) Gabriel 18: Ah… porque quando eu fiz o professor, achei meio chatinho. 
(198) A102: Você achou chato!  
(Gabriel balança a cabeça afirmativamente). 
(199) A103: Depois eu vou dar a minha opinião. Thiago Akira, como é que foi participar 
desse grupo? 
(200) Thiago Akira 3: Não foi assim tão legal, porque eu também não tava quando eles 
estavam combinando (Thiago havia faltado no dia do sorteio dos grupos e dos 
combinados).    
(202) A104: Mas você teve um pouquinho de ensaio? 
(202) Thiago Akira 4 : É… eu achei que foi muito curto e muito sem graça. 
(203) A105: Qual era o objetivo? 
(204) Thiago Akira 5: Era medo, mas também tinha que ter um pouquinho de graça, 
senão não fica assim tão legal. 
(205) A106: Hum, hum. Essa é a sua opinião. Legal. Pedro Aricó, como é que foi? 
(Thiago Akira toma o turno para concluir sua opinião). 
(206) Thiago Akira 6: Eu gostei do grupo porque eu estava com os meus amigos. 
(207) A107: Legal! Pedro, como é que foi participar desse grupo? 
(208) Pedro Aricó2: Achei legal! 
(209) A108: No começo você dizia que você ia ser o professor e você não foi o 
professor. Como é que foi isso? Quem sugeriu a mudança? 
(210) Pedro Aricó3: O Gabriel queria ser o professor. 
(211) Thiago Akira 7: Senão ele não ia fazer o papel. 
(212) A109: Ah! Você tá dizendo que você ia ser o professor e os demais, todos os 
alunos… 
(213) Thiago Akira 8: Não, eu ia sim. 
(214) A110: O Gabriel não queria mais participar, então você falou para ele ser o 
professor para ele poder participar? 
(215) Thiago Akira 8: Não, tudo mundo falou. 
(216) Pedro Aricó4: A gente falou assim… 
(Thiago Akira toma o turno). 
(217) Thiago Akira 9: Aí… depois… 
(218) A111: Peraí Thiago, peraí Thiago. 
(219) Pedro Aricó5: Aí a gente falou assim “você quer ser o quê?”. Daí ele falou 
“professor”, daí eu deixei ele ser professor. 



(220) Thiago Akira 10: Não, todo mundo. 
(221) A112: É o grupo deixou né? Você concordou porque era o seu papel? Giovanna 
conta pra mim, como é que foi participar desse grupo? 
(222) Giovanna 1: Foi legal! 
(223) A113: Foi legal?! Você era aluna. Como é que foi ser aluna? 
(Giovanna demora para responder e quando o faz, fala muito baixinho). 
(224) Giovanna 2: Foi fácil, mas eu não gostei do que o Gabriel fez. Ele ficou 
perguntando assim “por que você tem medo do seu medo?”, não dava pra entender 
direito. 
(225) A114: Por que você tem medo do seu medo, não dava pra entender direito? 
(Thiago Akira tenta tomar o turno). 
(226) A115: Pera um pouquinho Thiago, deixa a Gabriela Luiza que era do seu grupo 
falar também. Gabriela, como foi participar desse grupo? 
(227) Gabriela Luiza 1: Foi legal. 
(228) A116: Legal? 
(Biju toma o turno). 
(229) Biju 1: É… ela é “autora!”. 
(230) A117: Como é que é Biju? Eu não to entendendo. 
(231) Biju 2: É a autora que observou. 
(232) A118: Autora que observou?! 
(233) Alguém diz: A observadora. 
(234) A119: A autora é quem escreve, é quem faz, é dona daquela atitude. 
(Muitos alunos falam ao mesmo tempo). 
(235) A120: Deixa eu terminar o que eu comecei. Você tá querendo dizer, as pessoas 
que observaram? É isso? 
(236) Biju 4: É isso. 
(237) A 121: Então aguarde um pouquinho. Gabriela Luiza, como é que foi 
representar? 
(238) Gabriela Luiza 2: No começo foi um pouquinho “envergonhoso”, mas no final, foi 
legal! 
(239) A122: Por quê? 
(Demora para responder e sorri. A professora insiste na pergunta). 
(240) A123: Por quê? 
(241) Gabriela Luiza 3: Não sei dizer. (sorrindo). 
(242) A124: Não sabe? Você foi uma aluna, não foi? 
(Gabriela balança a cabeça afirmativamente). 
(243) A125: O grupo falou sobre medo? 
(244) Gabriela Luiza 4: Um pouco. 
(245) A126: Você acha que o teatro foi bom? 
(Biju toma o turno). 
(246) Biju 5: Eu acho que ele não falou. 
(247) A127: Peraí um pouquinho Biju. (Dirige-se a Gabriela Luiza, retomando a 
pergunta). Você acha que o teatro foi bom? 
(248) Gabriela Luiza 5: Um pouco. 
(249) A128: Um pouco… Fala Biju, que não está conseguindo se conter. 
(250) Biju 6: Assim… eu achei que não foi… o Gabriel… 
(251) A129: Que não foi o quê? 
(252) Biju 7: Não foi tão legal assim, porque o Gabriel não falou tanta coisa. Ele falou 



uma palavra assim… é… eu não me lembro o nome que… 
(253) Pedro Aricó6: Do que você tem medo?  
(254) Biju 8: Do que você tem medo (repete automaticamente e depois olha para o 
Pedro). Não é isso! 
(Vários começam a falar ao mesmo tempo).    
(255) A130: Pera só um pouquinho. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Nós estamos 
falando aqui de um grupo, e tem dois alunos do grupo, que não estão preocupados 
com o que nós estamos falando. Eles estão brincando e ainda continuam trocando 
pulseirinhas, não estão prestando atenção na gente, conversando, batendo papo… 
não é Gabriel e Henrique? É de vocês que eles estão falando e vocês nem escutaram. 
É uma pena! (Biju continua falando). 
(256) Biju 9: É isso que a Gabriela falou, porque você tem medo desse… 
(Iolanda fala junto com Biju). 
(257) Iolanda 1: Por que você tem medo do seu medo? 
(258) A131: Por que você tem medo do seu medo? 
(259) Biju 10: Eu também não entendi, mas assim… ele falou isso, daí eu pensei “mas 
não é possível, eu não entendi o que ele disse”. 
(260) A132: É possível a gente saber por que tem medo de alguma coisa? 
(261) Alguns dizem: É. 
(262) A133: Às vezes sim, às vezes não né? 
(263) Biju 11: No teatrinho também eles podiam combinar assim que um ficava com a 
mão levantada, daí o professor, o Gabriel, falava. 
(264) A134: Hum… é pra pensar melhor numa situação de sala de aula? 
(265) Biju 12: É isso. Não ficar assim apontando (referia-se ao professor apontar para 
o aluno que teria que falar). 
(266) A135: Mas sua professora faz isso de apontar e perguntar. 
(267) Biju 13: Não, não faz! 
(268) Alguns dizem: Faz sim! 
(269) Outros: Às vezes. 
(270) A136: Acabei de fazer!  
(271) Biju 14: É faz… às vezes, mas às vezes, o aluno levanta a mão e fala. 
(272) A137: Fala Natália, você que observou também. Certo? 
(273) Natália 1: Que não foi tão legal. 
(274) A138: Por que não? 
(275) Natália 2: Eles falaram muito baixo e não falaram muito de medo. Eu não entendi 
essa parte que a Biju também falou. 
(276) Biju 14: Eu fiquei com dúvida. 
(Gabriela Bayler solicita o turno). 
(277) Gabriela Bayler6: É… esqueci! 
(Matheus solicita o turno).  
(278) Matheus 10: Gabriel, o que você quis dizer que o Henrique teve aluci… 
alucinação com o picles? 
(279) Gabriel 19: É que ele tava ficando confuso, ele tava sonhando. 
(280) Alguém diz: Ele tava com medo. 
(Algumas crianças solicitam o turno). 
(281) Thiago Stoll2: Eu queria falar uma coisa pro Gabriel Bonassa. 
(282) A139: Fala. 
(283) Thiago Stoll3: Gabriel, você podia ser engraçado. 



(284) A140: Mas qual era o objetivo do teatro Thiago? 
(285) Thiago Stoll4: Era ter medo e um pouquinho de graça. 
(286) A141: Foi isso que a gente combinou? 
(287) Thiago Stoll5: Não, era pra ter medo. 
(288) A142: Qual era o objetivo do teatro? 
(289) Thiago Stoll6: Ter medo. 
(290) Gustavo 2: Representar as situações de medo. 
(291) A143: O objetivo do teatro foi atingido por esse grupo? Eles falaram sobre 
medo? 
(292) Pedro Aricó6: Falamos. 
(293) Thiago Akira 11: Falamos um pouco. 
(294) A144: Se vocês pensarem nos cinco grupos que se apresentaram, qual foi o 
grupo que melhor abordou a situação do medo? 
(295) Biju 15: Tia, deixa eu falar uma coisa? 
(Gustavo toma o turno). 
(296) Gustavo 3: O do Henrique e o da Juliana. 
(297) Matheus 11: Não é! 
(298) A145: Qual você acha Matheus? 
(299) Matheus 12: Eu acho que o da Juliana, só que… 
(A professora toma o turno). 
(300) A146: E por que você falou “não é”? 
(301) Matheus 13: Não, eu falei que não era meio… antes eu tinha falado… 
(302) A147: Matheus?! 
(303) Alguns dizem: De novo! (entre eles, a Iolanda).                
(304) Matheus 14: Não tia, é que… 
(305) A148: De novo o quê, Iolanda? 
(306) Iolanda 2: Ele tá mudando de novo a fala dele (fala rindo). 
(307) A149: Ele tá mudando de novo a fala dele. Eu perguntei qual era o grupo que 
apresentou melhor sobre o medo. Eles falaram do Henrique, você falou “não”. Aí eu 
perguntei pra você “qual foi?”. Você falou do Henrique! 
(Matheus apresenta cara de indagação). 
(308) Matheus 15: Quando eu falei? 
(309) A150: Agora! 
(310) Biju: De novo ele mudou de assunto. 
(Murilo solicita o turno). 
(311) A151: Murilo pra você, qual foi o grupo que mais abordou sobre o medo que 
melhor falou sobre medo? 
(312) Murilo 2: O último. 
(313) A152: O último. Eu to vendo que parece que tem aí uma escolha sobre o último 
grupo , o da situação de professor e o da família que envolve o Henrique, a Beatriz, a 
Juliana e o João Pedro. Quem concorda que esses dois grupos abordaram melhor a 
situação do medo, levante a mão! 
(Alguns alunos levantam as mãos). 
(314) A152: Quem concorda levanta a mão! 
(315) Vários alunos dizem: Eu concordo! 
(316) A153: Mário que não levantou a mão, diz pra mim, por que você não concorda 
que os dois grupos foram os melhores grupos sobre o medo? 
(Mário demonstra surpresa, como que pego desprevenido. A professora insiste). 



(317) A154: Eu perguntei e você não levantou a mão. 
(Mário continua com cara de quem não está entendendo muito bem). 
(318) Eric 11: É que ele não prestou atenção. 
(Thiago Stoll solicita o turno). 
(319) A155: Não prestou atenção… Thiago Stoll, por que é que você não concorda? 
(320) Thiago Stoll7: É que eu preferi mais o último grupo porque eles ficaram 
discutindo. 
(321) A156: Qual foi a minha pergunta Thiago Stoll? (pergunta incisivamente). 
(322) Thiago Stoll8: Ah! O último. 
(323) A157: Não. 
(324) Thiago Stoll9: Foi melhor porque… 
(325) A158: Minha pergunta foi quem concorda que os dois grupos, o último e o 
penúltimo, foram os melhores grupos na questão de abordar melhor o medo, não que 
as encenações estivessem ruins, de abordar o objetivo que era falar sobre o medo. 
Você não levantou a mão. E aí você fala porque achou o último?! 
(326) Thiago Stoll 10: Não é assim, porque o penúltimo tinha medo sem sentido e o 
último tinha algum sentido. 
(327) Alguém diz: Mas tinha medo. 
(328) Alguns: É. 
(329) Thiago Stoll 11: É. 
(330) A159: Daí eu falo “bom dia!”. Porque hoje eu tive que falar muitas vezes “bom 
dia” à tarde. Por que eu to falando “bom dia”, Gabriela?  
(331) Gabriela Bayler7: Pra ele acordar. 
(332) A160: Pra ele acordar né?! 
(333) Pedro Aricó7: Mas tia, a gente ficou cansado. 
(334) A161: Ah… mas não foi depois que eu fiz essa pergunta. 
(Thiago Akira solicita o turno). 
(335) Thiago Akira 12: A gente ficou conversando e o Gabriel Bonassa no papel dele 
falou “por que você tem medo do medo?”. Aí depois, o Pedro Aricó disse… sabe, 
aquelas três perguntas? 
(336) A162: Hum… Você lembra das três? 
(337) Thiago Akira 13: Qual é o seu medo? Por que você tem medo desse medo? E 
como você enfrenta esse medo? Eu dei as ideias. Aí, ele (apontando para o Gabriel) 
modificou as minhas ideias. Aí antes disso, quando eu falei, todo mundo falou pro 
Gabriel repetir, já que ele ia ser o professor, pra ver se ia dar certo. Aí, ele ficou meio 
confuso e o Pedro Aricó me preferiu, porque eu já estava… 
(Pedro Aricó toma o turno). 
(338) Pedro Aricó8: As falas. 
(339) Thiago Akira 14: As falas. 
(340) A163: Preferiu você para ser o quê? 
(341) Thiago Akira 15: Pra ser o professor.    
(342) A164: E por que você não foi o professor então? 
(343) Thiago Akira 16: Ah… porque o Gabriel Bonassa… eu não sei. Ninguém falou. A 
Giovanna tava com pressa, eu não me lembro se a Gabriela Luiza também falou 
“deixa o Gabriel Bonassa ser o professor logo, vai!”. 
(344) A165: Então o trabalho de grupo envolve a opinião de todos, não de um ou de 
outro né? 
(Thiago assente com movimento de cabeça). 



(345) A165: Então pelo visto o grupo concordou, deixou o Gabriel né? Eric, você que 
não costuma levantar a mão, fala. 
(346) Eric 12: Quando você tava conversando com a Biju, você disse que às vezes, 
dava pra explicar como você tem medo do seu medo e às vezes, não. E eu fiquei 
pensando e não consegui saber, como você pode não saber, como você não tem 
medo do seu medo? 
(347) A166: Como eu não posso saber? Você acha que a gente sempre sabe por que 
tem medo? 
(348) Eric 13: É. Você disse que não tinha. 
(349) A167: É difícil! Como a gente pode não saber do porquê que tem medo? Ah Eric! 
Você foi fundo na pergunta, deixa até eu sentar um pouquinho aqui pra responder 
melhor (pausa). Olha, existem medos às vezes, que vem na gente e que a gente não 
sabe de onde veio, por que tem esse medo. E aí, a gente vai buscando razões e 
encontra sim. Ou porque ele tem um susto anterior, ou porque aconteceu alguma 
coisa antes, ou porque aconteceu alguma situação. Tem alguém aqui que tem medo e 
não sabe por que tem medo?   
(350) Alguns dizem: Eu, eu… 
(351) A168: Você Mário. 
(352) Mário 4: Eu não sei por que eu tenho medo de escuro! 
(Várias crianças falam ao mesmo tempo). 
(353) A169: Hum… (dirige-se ao Eric). Pense você. Por que será que o Mário poderia 
ter medo de escuro? 
(354) Eric 14: Porque alguma vez ele pode ter sonhado com um monstro no escuro. 
(355) A170: Ele pode ter sonhado com um monstro no escuro? (dirige a pergunta ao 
Mário). Você sonhou? 
(Mário chacoalha a cabeça negativamente). 
(356) A171: Não se lembra? Que mais? 
(357) Eric 15: Assistiu a algum programa de medo. 
(358) A172: Assistir algum programa de medo no escuro? Que mais 
(Eric fica pensativo). 
(359) Eric 16: Ele pode ter tomado algum susto no escuro. 
(360) 173: Hum… Você tem medo do quê, Eric? 
(Eric fica pensativo). 
(361) A174: Você falou Eric? 
(362) Eric 17: Ah é de avião. (sorri). 
(363) A175: De avião? Por que você tem medo de avião? 
(364) Eric 18: Porque pode cair, mas eu… 
(365) A176: Porque pode cair. 
(366) Eric 19: Mas eu não tenho medo de uma marca de avião, da TAM. 
(367) A177: Você não tem medo da TAM ou só tem medo da TAM? Não entendi. 
(368) Eric 20: Não, eu não tenho medo da TAM. 
(369) A178: Ué, por quê? 
(370) Eric 21: Porque meu pai trabalha lá. 
(371) Thiago Stoll8: Qual a diferença? 
(372) A179: Então, você confia na TAM porque seu pai trabalha lá? 
(Eric confirma com movimento de cabeça). 
(373) A180: Seu pai não deixaria nada acontecer com você? 
(Novamente Eric confirma com movimento de cabeça). 



(374) Alguém diz: Entendi. 
(375) A181: Eu acho que é uma coisa pra gente sair daqui pensando. Será que a 
gente pode realmente conhecer as razões do nosso medo? 
(Pedro e Biju tentam falar junto com a professora e ao mesmo tempo). 
(376) A182: Você não escutou Pedro, nem a Biju. Acho que a gente com esses 
questionamentos e todas as perguntas que vocês ainda não conseguiram fazer, mas 
pensando sobre nosso medo, será que os nossos medos podem realmente ser 
explicados, ou existem medos inexplicáveis, que nem sabemos a razão deles 
existirem? Vamos sair daqui com essa pergunta. 
(377) Quase todos: Ah!!! 
(378) A183: Ah! Vai ter que pensar. Vai ter que pensar! 
(Alguns reclamam). 
(379) Pedro Aricó9: Tia, eu enfrentei meu medo. 
(380) A184: É? Você enfrentou quando? 
(381) Pedro Aricó 10: Desde a semana passada. 
(382) A185: O que você fez? Qual era o seu medo? 
(383) Pedro Aricó 11: Eu não conseguia dormir sozinho e agora eu consegui. 
(384) A186: E o que você fez para enfrentar o seu medo? 
(385) Pedro Aricó 12: Eu dormi sozinho. 
(386) A187: É? Mas teve mais alguma coisa pra você conseguir dormir sozinho? 
(Vários alunos falam ao mesmo tempo). 
(387) A188: Atenção! Juliana, Fillippo . 
(A professora aproxima seu rosto do Pedro).  
(388) Pedro Aricó 13: Antes eu só dormia coma a TV ligada. 
(389) A189: Só conseguia com a TV ligada? E agora você desligou? 
(390) Pedro Aricó 14: Não. 
(391) A190: Ainda tá com a TV ligada? 
(392) Pedro Aricó 15: Mas dormindo sozinho. 
(393) A191: Dormindo sozinho? Você dormia com quem antes? 
(394) Pedro Aricó 16: Com a minha mamãe. 
(395) A192: Olha vocês viram a conquista do amigo? 
(396) Alguns dizem: Eu ouvi! Eu ouvi! 
(Vários alunos começam a aplaudir). 
(397) Alguns dizem: Parabéns! 
(398) A193: Agora diz pra mim, por que é que você dormia com sua mãe e agora você 
dorme sozinho? Qual era o seu medo?   
(399) Pedro Aricó 17: Era de dormir sozinho? 
(400) A194: Por quê? 
(401) Pedro Aricó 18: Porque eu tenho medo de ladrão assaltar minha casa. 
(402) A195: Tem medo de ladrão assaltar a sua casa? 
(Pedro confirma com movimento afirmativo de cabeça). 
(403) A196: E agora? Se você dormir sozinho, como você vai fazer pra vencer esse 
medo? Porque você dormindo sozinho ou com sua mãe, esse ladrão pode assaltar 
sua casa, não? 
(404) Pedro Aricó 19: Pode, mas eu “se” sinto protegido com a minha mãe. 
(405) A197: Você se sente protegido com a sua mãe, mas agora você ta sozinho no 
seu quarto? Não ta mais com a sua mãe no quarto? 
(406) Pedro Aricó 20: Eu durmo com o meu irmãozinho. 



(406) A198: Ah! Você dorme com o seu irmãozinho também? 
(Pedro chacoalha a cabeça afirmativamente). 
(407) A199: Então você tem que mostrar pra ele que não precisa ter medo? É isso? 
(Pedro confirma com movimento de cabeça). 
(408) Thiago Akira 17: Então a televisão protege você dos ladrões? 
(409) A200: A televisão te protege? 
(410) Pedro Aricó 21: É que quando eu assisto TV, fico com sono, daí começo a deitar 
e durmo. 
(411) A201: É? Vou te fazer uma pergunta. Nós estamos falando de medo há bastante 
tempo, certo? 
(412) Vários respondem: Certo! 
(413) A202: Tudo o que a gente discutiu sobre medo te ajudou? 
(Pedro Aricó balança a cabeça afirmativamente).  
(414) A203: É? Como? 
(415) Iolanda 3: Aqueles papeizinhos que a gente… 
(416) Pedro Aricó 22: Falando em como enfrentar o medo. 
(417) A204: Falando de como enfrentar o medo? É? A Iolanda tá falando daquele 
papelzinho que a gente escreveu o medo, amassou e jogou fora. Também ajudou? 
(Pedro balança a cabeça afirmativamente).  
(418) A205: Você escreveu esse medo que você tá dizendo? 
(Pedro balança a cabeça negativamente). 
(419) Qual medo você escreveu? Você pode falar? 
(420) Pedro Aricó 23: Medo de escuro. 
(421) A206: Medo de escuro. E você consegue enfrentar melhor o medo do escuro. Se 
pro Pedro ajudou as nossas discussões sobre o medo, pra quem mais ajudou? 
(Muitos deles levantam as mãos, entre eles, o Eric). 
(422) A207: Ajudou a discussão pra vencer o medo? Ajudou Eric? Como? 
(423) Eric 22: Eu andei de avião. Eu fui pra Maceió. 
(424) A208: Você andou do quê? 
(425) Eric 23: Eu andei de avião pra Maceió. 
(426) A209: Você andou de avião pra Maceió?! (Modalização com tom na voz de 
surpresa e alegria). Você andou de avião, conseguiu ir! Parabéns! 
(Vários alunos aplaudem. Eric demonstra emoção, tem os olhos marejados de 
lágrimas). 
(427) Biju 17: Ô tia, ele quase chorou! 
(428) A210: Quando que ele quase chorou? 
(429) Biju 18: Agora, agora há pouco. 
(430) A211: Por que você quase chorou Eric? 
(Eric emocionado começa a chorar). 
(431) Eric 24: Porque eu to com emoção.   
(Muitos alunos aplaudem). 
(432) A212: Tá com emoção. Muito bem. Eu também. Dá um abraço aqui. 
(A professora e Eric se abraçam. Os aplausos continuam). 
(433) A213: Quem mais enfrentou o medo? 
(434) Vários respondem: Eu, eu, eu. 
(Gabriela Schumacker solicita o turno) 
(435) Gabriela Schumacker1: Indo na cozinha. 
(436) A214: As discussões te ajudaram? 



(437) Gabriela Schumacker2: Sim. 
(438) A215: Qual era o seu medo? 
(439) Gabriela Schumacker3: Ir na cozinha sozinha. 
(440) A216: E agora você consegue ficar melhor? 
(Gabriela confirma com movimento de cabeça. Thiago Stoll solicita o turno). 
(441) Thiago Stoll 19: É que eu ia pra festa do amigo da minha mãe e do meu pai. Eles 
sempre ficavam assistindo filme de terror. Aí, à noite eu não conseguia dormir e de 
manhã, eu ia pra cama da minha mãe e ela falava “fica esperando um pouco e depois 
você vai dormir”. Aí, um dia, eu falei “Ah chega disso! Eu vou dormir logo”. 
(442) A217: Hum, hum… Tudo bem Gabriel, você enfrenta o seu medo? 
(443) Gabriel 20: É… ah…  
(Vários alunos se lembram que o medo do Gabriel era de piranhas). 
(444) Thiago Akira 18: Você pulou num rio de piranha e saiu vivo? 
(Muitos riem gostosamente e por um bom tempo. A professora faz um comentário, 
mas devido às gargalhadas, fica inaudível). 
(445) A218: Peraí gente. Eu vou ouvir mais dois que conseguiram enfrentar o medo 
com as dicas que nós tivemos aqui na escola, na sala de aula. João? 
(446) João Pedro 14: Eu tinha medo de pesadelo. 
(447) A219: E agora? 
(448) Biju 19: Todo mundo tem! 
(Muitos falam ao mesmo tempo). 
(449) A220: Eu não escuto o amigo, pessoal! 
(450) João Pedro 16: Aí, eu fiquei pensando em coisas boas. Eu sempre assistia 
filmes de terror. Agora eu assisto e digo que é chato. 
(451) A221: Hum. Você Pedro? 
(452) Pedro Gaia 2: Um dia minha mãe falou pra eu ir sozinho na garagem, porque 
meus amigos brincaram na minha garagem né! Aí, eles foram embora e tinha que 
arrumar os brinquedos. 
(453) A222: Aí você tinha que ir lá para arrumar os brinquedos? 
(454) Pedro Gaia 3: É, sozinho, porque eles já tinham ido embora. Eu fiquei sozinho e 
a garagem ficava fechada. (Alguns dizem “que medo!”). Aí, eu tive que ir lá embaixo. 
Ah eu acendi um monte de luz. 
(455) A223: Acendeu luzes pelo caminho. Isso também foi uma dica dada aqui né? 
(456) Pedro Gaia 4: É. Aí, eu comecei a guardar os brinquedos e eu perdi o medo. 
(457) A224: Muito bem! Arthur você venceu seu medo? Como? 
(458) Arthur 1: Venci. É que eu tenho medo de noite, quando ta escuro. 
(459) A225: E como você conseguiu vencer? 
(460) Arthur 2: A minha mãe falou pra eu levar minha lancheira até a cozinha. Aí eu 
levei, aí depois, eu saí correndo pro meu quarto. 
(461) A226: Também, rápido, é uma forma de começar a enfrentar. Eu acho que 
apesar de não ser o último dia de aula, mas nós todos merecemos uma salva de 
palmas porque nós estamos conseguindo colocar em prática… (muitos aplaudem, Biju 
se levanta e tenta interromper falando alguma coisa. A professora brinca pondo as 
mãos na sua própria cintura) muito do que a gente discutiu. Deixa eu falar uma coisa, 
(faz aceno com as mãos para que diminuam o tom). oh… espera um pouquinho. 
Infelizmente a gente não tem tempo pra discutir numa sala, numa aula de filosofia, 
tudo o que a gente poderia discutir ainda. E um dos objetivos da aula de filosofia é que 
a gente saia daqui, pensando sobre o que foi discutido e que a gente não feche as 



discussões. Que vocês possam conversar sobre esses assuntos na entrada, na hora 
do recreio, na hora da saída, com os pais de vocês, com os amigos, quando 
encontrarem alguém nas férias. Este é o nosso objetivo, que vocês continuem 
discutindo, refletindo. Refletir é pensar sobre o que você pensa tá? Não dá pra gente 
fechar tudo aqui, mas eu acho que nós tivemos uma grande caminhada e uma grande 
conquista em relação aos nossos medos. Certo? Muito obrigada! 



Anexo 4 
Relatórios da primeira performance 

 

PERFORMANCE– 3º ANO “G” – DIA: ____/____/10 – (ATUANTE) 

1. Nome do atuante:  

___________________________________________________________________  

2. Papel que representou: 

(    ) pai  (    ) mãe  (    ) criança  (    ) irmão 
(ã) 

3. Você acha que representou bem? Por quê?  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

4. Foi difícil fazer essa representação? Por quê? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

5. Como você se sentiu? Explique. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

6. Os colegas que atuaram com você te ajudaram a representar? Como? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

7. Você gostaria de ter sido outro personagem? Qual? Por quê? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

8. Você acha que aprendeu alguma coisa com essa representação? O quê? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  



PERFORMANCE– 3º ANO “G” – DIA: ____/____/10 – (OBSERVADOR) 

 

1. Nome do observador: _____________________________________________________ 

2. Nome de quem foi observado: ______________________________________________ 

3. Na encenação, quem você observou foi: 

(    ) pai  (    ) mãe  (    ) criança  (    ) irmão (ã) 

4. A forma como o colega que você observou atuou foi: 

(    ) ótima  (    ) boa  (    ) regular 

5. O tom de voz da fala de quem você observou foi: 

(    ) alto  (    ) baixo  (    ) adequado 

Justifique: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

6. A expressão do rosto do (da) colega que você observou estava: 

(    ) calma  (    ) nervosa  (    ) adequada (    ) 
inadequada 

(    ) outra. Qual? ______________________________________________________ 

Explique: _____________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

7. Escreva se você gostou e justifique: 

A) Da encenação: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________  

B) Dos atores: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

C) De quem você foi responsável por observar: ________________________________ 

  

 



Anexo 5 
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