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Anexo 1: Grupo 1  Beneficiários Mistos 

 
 
Corpus grupo 1 
Data 01/02/2008  

  
 
–*LE Nós fazemos parte de uma equipe em trabalho social e também de avaliação de 
trabalhos sociais. O Nilton trabalha conosco e além da coordenação de grupos, sempre 
contribui com a observação e eu o convidei para estar aqui hoje observando o que a 
gente vai conversar. E o Paulo trabalha registrando o que a gente vai conversar. Vocês 
gostariam de falar alguma coisa ou depois calem-se para sempre (risos).  
–*LE meu nome é Nilton, estou integrando essa equipe e minha função hoje é observar o 
desenvolvimento do grupo para registrar como parte da pesquisa. Vocês só vão me ouvir 
falar agora. No final também. A proposta é observar como o grupo se desenvolve durante 
os trabalhos. 
–*LE Paulo quer falar? 
–*LE Me considero apresentado. 
–*LE Vou falar da função do Paulo: os registros em vídeo facilitam muito, porque além de 
pegar as falas, que normalmente a gente precisa da transcrição das entrevistas também, 
é possível registrar o movimento, o acontecimento de um trabalho, que fica muito mais 
rico. Pra gente usar isso em pesquisa há necessidade de duas coisas: primeiro de vocês 
lerem tudo o que ele vai registrar no áudio, lerem, confirmarem. Se tiver alguma coisa que 
vocês não queiram que seja divulgado, a gente não divulga nada que identifique a 
pessoa. Vocês vão ler e vão confirmar os dados que ele vai gravar. Esse é o primeiro 
grupo dessa pesquisa, na medida do possível a gente vai fazer o material e apresenta 
para vocês. Uma outra autorização que a gente vai pedir é pra veicular as imagens com 
finalidade acadêmica, de conhecimento, de projetos sociais. 
–*A Vi vários projetos na televisão e acho lindo, acho muito bonito. Acho que em todos os 
lugares tem que ter uma coisa assim para saber como andam os projetos. Vocês estão de 
acordo? Então acho certíssimo A gente aprende e  aí você fica sabendo o que cada 
associação faz, se é uma [inaudível]. Eu acho o que eles fazem uma beleza. Se tivesse 
muito mais era legal. Mas o que tem está dando. 
-*LE Eu vou pegar essa palavra que a senhora falou. É uma palavra. Uma palavra que 
quer dizer alguma coisa. A palavra projeto. E vou fazer uma primeira pergunta pra vocês. 
Antes de fazer a pergunta eu vou mostrar uma coisa aqui, vou não só mostrar, vou  pedir 
pra vocês explorarem. Se tiverem dificuldade de explorarem no chão podemos ir para a 
mesa. Eu falei por telefone, mas é importante confirmar. A senhora falou que acha 
interessante aparecer esses projetos na Cultura e eu peguei a palavra chave, a palavra 
projeto, porque isso pode trazer conhecimento e tal. Esse trabalho de pesquisa faz parte 
do programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia e é uma pesquisa sob a minha 
responsabilidade, para o doutoramento. Por enquanto estão sendo pensados grupos de 
pessoas que são vinculados a projetos de alguma forma: ou como beneficiários, ou como 
formuladores, aqueles que estruturam o projeto ou, como investidores, aqueles que 
pagam para o projeto funcionar. Seja do governo, seja do órgão público. Vocês têm algo 
em comum  aqui. Pelo menos uma coisa eu sei que vocês têm em comum: vocês já 
participaram como, vou usar a palavra de projetos beneficiários, no sentido de participar 
de um curso, participarem de um programa de geração de renda, participarem de algum 
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programa cultural. Então vocês têm em comum o fato de serem participantes 
beneficiários.Vocês têm algo importante a falar, como uma breve apresentação? Não? Se 
tiverem alguma coisa que acham importante falar sobre vocês. (silêncio) 
-*LE Eu vou fazer algumas perguntas. Vocês vão começar a responder essas perguntas 
da forma mais livre possível, mais espontânea possível. Não precisam queimar os miolos, 
falem baseados na experiência pessoal, o que gostariam de falar. Se quiserem falar da 
instituição da qual fazem parte, ok, mas se não quiserem também ok. Primeiro a gente vai 
trabalhar com a mala. A gente vai responder as perguntas explorando essas malas. 
Depois a gente vai falar sobre aquilo que vocês fizeram a partir da mala. A idéia é que 
entre uma coisa e outra a gente vá fazendo pequenos ciclos de 20, 30 minutos e o horário 
total daria em torno de duas horas no máximo.  
-*A Eu tô sem hora. Para mim a hora que terminar tá ok. 
-*LE Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa sobre a divulgação?  
Então assim como a Yolanda falou o que é ou o que significa para vocês a palavra 
projeto. Mas antes de falar com a boca vamos olhar a mala e falar com os objetos que 
tem dentro, buscando construir uma resposta a partir dos objetos que tem aí dentro dessa 
mala. Fiquem à vontade, vocês podem construir em dupla, trio, o grupo inteiro; sozinhos. 
Se quiserem falar durante a construção, não falar. Fiquem à vontade. A resposta que a 
gente está buscando entre nós é o que é projeto. Vejam se se sentem à vontade 
sentando aqui. A gente pode usar a mesa também. 
-*A Gostei  
(risos A pega um palhaço) 
-*A Hoje em dia tem tanta palhaçada no mundo.  
-*E Algo que a gente faz pensando no próximo, não é para mim  
-*C Envolve toda a comunidade. 
(fazem perguntas entre si sobre o que é uma catapulta que está na mala)  
-*E Pode ser um hospital, uma creche. 
-*E A gente tem que pensar direitinho para fazer uma coisa só todo mundo junto. 
-*D Projeto de que. Eu acho que a gente tem que explicar o que é um projeto. Projeto pra 
mim é o começo. Tem que ter um começo, a gente tem que respeitar esse começo para 
depois desenvolver. 
-*C Projeto, para mim, é uma construção. Pra essa construção precisa de uma equipe, 
para fazer alguma coisa.  
-*D Pra eu fazer um projeto não preciso da casa, já. Preciso só de pessoas pra começar a 
casa, por exemplo.  
-*C Essa casa significa a construção, não assim a casa em si.  Vão construir alguma 
coisa. E para construir alguma coisa você precisa de pessoas.  
-*D O que significa fazer alguma coisa sem se prender ao lugar, não sei se vou conseguir 
fazer alguma coisa, construir. 
-*C Mas você tá pensando em fazer alguma coisa, a casa já ta construída, e o que você 
vai fazer, se doar para fazer alguma coisa. 
-*D Mas a pergunta é o que é um projeto. Projeto é alguma coisa  
-*C Tem projeto pra essa casa. Quer fazer alguma coisa com essa casa.  
Falas paralelas 
-*D Eu já entendi, mas vocês me entenderam?  Projeto pra mim é você plantar uma 
semente, com pessoas dispostas a regar essa mesma semente. Pra ela poder crescer e 
aí sim, construir alguma coisa.  Ela está sendo construída, estão nascendo flores. Pra 
mim é muito simples; o projeto é isso aqui (mostra um vasinho de flores), só. Será que a 
gente consegue dizer tudo com isso daqui? É a sementinha que nasce e cresce. O projeto 
é o começo, envolve pra várias coisas. Projeto do zoológico, projeto do hospital. Tem uma 
estrutura pra começar alguma coisa. A primeira coisa que tem que fazer pra poder 
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começar é pensar: “eu quero fazer alguma coisa”. Explicar o projeto, projeto é exatamente 
isso, é só uma semente lançada. Por várias pessoas, com a mesma idéia, pra criar 
alguma coisa.  
Você pensou pra jogar a semente na terra. Já é o projeto. Projeto engloba várias coisas. 
Projeto é a plantinha nascendo ali. Posso dizer que isso daqui é o resultado que a gente 
queria: as florzinhas. Mas a gente teve que pegar o vaso, colocar a terra, jogar a semente, 
regar e, o projeto está feito. Era esse o resultado.  
Aqui é o zoológico, aqui é o espaço do zoológico, aqui é a administração, aqui é o 
parquinho das crianças, aqui estão os bichos. E assim por diante. 
-*LE Ficou apenas uma pergunta: vocês dizem que o projeto tem várias características?  
-*D A palavra projeto pra mim é a organização de várias coisas. Pra gente escrever como 
a gente monta essa estrutura aqui, a gente tem que escrever. A organização pra montar o 
projeto.  
-*LE Então pra fazer o projeto tem que escrever? 
-*D Pode ser. 
-*LE E pode não ser. 
-*D Pode não ser. Pode ser uma coisa pensada e a pessoa. Porque tudo na vida, se você 
vai montar uma construção: o que é o primeiro? É o desenho, é o projeto. Você tem que 
fazer todo o desenho. Que nem o pessoal que monta creche, tem que fazer um ambiente 
imenso, que dá para crianças de diversas idades. Um projeto grande, expansivo, pra 
poder adaptar cada um no seu setor. Tem uma organização. Um desenho. Porque se não 
tiver desenho, a gente não faz nada. Primeira coisa tem que ter planta. Todos esses 
projetos sociais têm lugares para as crianças brincarem. São lindos, os projetos deles são 
maravilhosos. Dessas associações que ajudam a área infantil. Hoje em dia eles estão 
fazendo pra todos, da criança pequena ao adulto. Eu imagino assim.  
-*LE Vocês estão em busca de uma palavra, mas, projeto de quê? É um zoológico? Um 
hospital? Parece que a palavra projeto chama um adjetivo, um qualificativo. Então a 
próxima pergunta que vocês podem fazer a partir do que vocês responderam, também a 
ser respondida com os objetos. Essa palavra, o que vocês estavam pretendendo chamar 
é: social. O que é pra vocês um projeto social? 
-*E Projeto social pra mim é algo que você faz pensando no próximo. Pra ajudar várias 
pessoas. Não é pra mim.  
-* C Está envolvida a comunidade. As pessoas, a igreja, a escola, tudo o que acontece. 
Tudo será contaminado com esse projeto.  
-*E Um projeto para várias pessoas. 
-*B Um hospital mesmo, uma creche como ela falou, ajuda várias pessoas.  
-*D Projeto social pra comunidade; que a gente possa cuidar da saúde dessa 
comunidade, do bem estar dessa comunidade toda. A gente pode colocar o hospital como 
um exemplo. Mas há varias coisas que ajudariam essa comunidade.  
-*LE Por que essa comunidade está tão apertadinha ali? 
-*D Porque a gente está acostumada com o cafofo! (risos) 
-*LE E por que vocês deixaram a mala aqui? Vamos dar uma circulada e olhar o que 
vocês responderam sobre o que é projeto social. Diego, o que você faria pra ficar mais 
próximo do que você acha que é um projeto social? 
-*D Para ter uma resposta do social eu  ficaria ali. Porque ali foi o começo. Vamos dizer 
que a gente é cientista, mexe na genética da árvore, sei lá. É o seguinte: teve o projeto 
que a gente fez e vamos dizer que isso daqui vai se transformar numa árvore. O que a 
árvore traz de bem pra gente? É coisa do ar. O ar purifica, o ar não sei o quê. Pra mim 
social é tipo, sociedade, sei lá, uma coisa grande. Depende do que você vai estar 
fazendo.  
-*A várias pessoas, todo mundo. Cada um ajudando de cada maneira.  
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-*D Pra mim, projeto social, pelo menos, é, eu acho, não dou certeza. Tem várias 
maneiras de se pensar nisso. Qual o bem que a árvore traz. Não é pra purificar?E é para 
a sociedade, né? Social, quer, pra mim, dizer isso. Trazer o bem, depende, porque tem 
tanta Ong, tanta coisa que só quer lascar a gente, né.  
É uma idéia, que começou de um projeto, projeto social. Ela deu o exemplo de um 
zoológico. O projeto de uma árvore, e dessa árvore vão sair coisas. Pode-se ter a 
purificação do ar, por exemplo. São Paulo tem uma poluição terrível. É mais uma árvore 
plantada. Que é a idéia de plantar essa árvore é para purificar o ar. Então é bom para a 
gente respirar e é isso, é mais ou menos isso. 
-*A Fazer um lugarzinho pra criança brincar. Então a gente põe vários brinquedos num 
cantinho.  
(pegam um palhaço para por no lugar) 
-*A Pode por? Olha que bonitinho!  
-*D Para mim o palhaço...ele traz alegria. 
-*A Tudo isso é coisa de parque. Porque isso faz falta. Ter um viveiro. Pras criança 
poderem aproveitar, ver os animais. Porque hoje em dia é tão pouco. Hoje em dia não 
tem tantos lugares pra você. Você tem que ir pra lugares muito longe, tipo Horto, para as 
crianças. Porque tem muita criança que não conhece muita coisa. E hoje em dia isso faz 
falta. Ter um viveiro. Porque não tem lugar hoje em dia que tenha um projeto que tem 
viveiro. Estão fazendo mais plantação. Ensinando as crianças a plantar. Que é bonito, 
fazer horta, né? Acho lindo. Acho que na vida precisa de tudo. Então esse projeto é pra 
quem crescer agora, pelo menos saber que existem todos esses animais. Você tem que ir 
ao zoológico pra conhecer. E outra coisa que eu acho que projeto social deveria fazer. É 
que nem as escolas fazem para as crianças um pouco de lazer, levar essas crianças até 
um zoológico, pra fazer um passeio. Isso aí a gente que foi criança a gente sabe que 
precisa. Você só vai conhecer muita coisa quando você ficar grande. 
-*LE Vocês gostariam de completar ou fazer algo diferente? 
-*E O Diego se aproximou do projeto, a árvore se expandiu. E cada um tem que ter uma 
ferramenta, cada um tem uma função chave pra ajudar o projeto. Cada um tem uma 
ferramenta pra ajudar a expandir. Porque a semente que foi lançada não vai sozinha. 
Cada um tem uma função, cada um tem uma obrigação. Que precisa para o projeto.  
-*F Projeto social envolve muita coisa. Envolve criança, envolve adulto, envolve jovem. 
Mas eu não sei montar.  
-*LE– Então vamos fazer uma roda e a gente continua falando. 
-*F No meu projeto social eu colocaria mais atividades para os jovens, para as crianças. 
Daria mais espaço também para a comunidade. Porque os projetos sociais que eu 
conheço, os de espaço tem limitação. E eu acho que deveria envolver todo mundo. A 
sociedade, a comunidade toda como na Obra do Berço Eles têm uma limitação só para 
aquele bairro. Às vezes a pessoa daquele bairro não quer participar e têm outras, de 
outros bairros que gostariam de participar. Mesmo tendo que pegar condução e eu acho 
que deveria ser aberto para todos. Não tinha que ter limitação. 
-*B Porque às vezes é um certo começo. A gente quando começou a Patrulha Mirim que 
agora é a Associação Educandário a gente começou em uma escola, não tinha sede, era 
dentro de uma escola, com, acho que o quê? 50 crianças mais ou menos. A gente fazia 
um trabalho, como vou explicar,  mais de educação, pra tirar a criançada  da rua, pra 
ensinar o civismo. Mais pra tirar da rua mesmo que era um bairro meio pobre. Hoje 
estamos em seis lugares diferentes, seis escolas. Estamos lá no educandário. A gente 
começou lá na Nova Alpina e foi vendo que escolas vizinhas queriam, que bairros 
vizinhos também queriam.  
-*F Eu vejo que a Obra do Berço  têm muitas pessoas que ajudam. Eles têm três 
unidades, mas eu acho que deveria ter mais.  
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-*E O projeto que nós participamos é pra tirar crianças e adolescentes da área de risco. 
Porque áreas de risco são todos os lugares de São Paulo. Mas os bairros da periferia o 
risco é maior. É onde estamos abrangendo mais o bairro. Da mesma forma as outras 
instituições poderiam não se limitar tanto. Porque todo mundo precisa.    
-*A A população que tem de crianças na área que eu moro, porque é assim: a Obra do 
Berço é encostada onde eu moro, mas se vê muita criança na rua. 
 
-*F A unidade é pequena para o tamanho do bairro. Deveria ser ampliada ou deveriam 
fazer outra unidade.  
-*B A Obra do Berço é uma creche? 
-*A Faz de tudo. Tem crianças de seis meses até 16 anos. É um pouco de cada. Porque 
tem filas para o pessoal pegar. Dezesseis, dezessete anos: você tem que dormir na fila 
pra você colocar seu jovem lá dentro. É limitado porque é o tanto que cabe lá. Eles não 
põem mais porque não dá. É um ótimo projeto, que se a criança estuda de tarde, ela toma 
café da manhã, almoça e de lá vai pra casa e de lá se arruma e vai pra escola. Eu acho 
que esse empreendimento deveria ter o dobro. Por que o quê acontece? Eu me lembro 
muito bem da fase que eu era menor, que a idéia que (inaudível), você lembra que os 
meninos poderiam trabalhar? No mercado, de ajudante. Trabalhavam meio período, 
podiam estudar. E hoje em dia o quê foi? Eu acho que o mundo está perdido porque os 
meninos têm catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove anos. O infeliz vai 
começar a trabalhar. Essa história de dizer que menor não, quer dizer, se não tem um 
projeto dentro do Estado, o que esses meninos vai fazer? Ele vai pra escola, da escola 
pra onde ele vai? A mãe obrigada a trabalhar, o pai obrigado a trabalhar. O pai não vai 
ficar tomando conta de filho. Se vocês analisarem o que aconteceu de 80 pra cá, essa 
moçada que fica pra servir o exército, até ele servir e pegar o cartão na mão. Aumentou o 
número de infrator por causa disso. Porque quando os meninos faziam alguma coisa o 
mundo era um pouquinho melhor. De 80 pra cá, depois que cortaram isso, que não pode 
trabalhar, não pode fazer, não pode acontecer. Que não tem onde ficar, ficam na rua 
virando o que estão virando. É uma tristeza. Por isso que tem que ampliar esses projetos.  
-*E Eu também acho que tem que ampliar, tem que ampliar com qualidade. Então é 
assim: vocês conhecem a Obra do Berço, vocês vivenciam. Então vocês podem falar por 
elas. O que acontece? Às vezes quem está dirigindo, quem está planejando, ainda acha 
que o planejamento não está bom pra se expandir. E já aconteceu isso com a gente. Em 
vez de dar dois passos pra frente você retrocede pra depois dar quatro pra frente. Nós 
íamos abrir agora mais escolas da Guarda, Por falta de oficiais formados, nós decidimos o 
que? Deixar para o próximo semestre, porque nós queremos algo com qualidade. Que é o 
que a gente vem alcançando. Porque quantidade sem qualidade não dá. Você precisa 
estruturar, designar as funções, ver direitinho quem vai ter as obrigações.  
-*A Ali seria uma creche. Ali dava um campo de alguma coisa, mas eu não sei o que 
aconteceu, foi invadido; era pra ser alguma coisa boa. Foi invadido e ninguém consegue 
tirar os cidadãos de lá de dentro, e é grande. Pra aproveitar para fazer uma obra social 
não dá. Porque o pessoal invadiu pra morar, é brincadeira? Onde eu moro, eu moro em 
cima, na rua de baixo tem uma favela imensa. Favela tem muita gente boa, é que nem 
casa, tem casa de gente boa, casa de gente ruim. Não tem esse problema só na favela. 
Se você tem que ser bom, você vai ser bom em qualquer lugar. Se você não tiver que 
prestar, seja na favela ou em casa é a mesma coisa. Pra mim só muda a estrutura. Mas 
ali tem muita gente, muito rapazinho nessa faixa de treze, catorze anos, quinze todos na 
rua. Porque não tem onde enfiar esses garotos. Vai pra escola a mãe trabalha não pode 
tomar conta; não tem quem tome conta; a criança fica lá. Aí ficam no meio desses 
meninos que não fazem nada, de vagabundagem, só aumentando as coisas erradas da 
vida. Por isso que pra mim esses projetos sociais tem que ser ampliados, com pouco mais 

 6



estrutura, pra gente colocar esses meninos. Essas faixinha de idade. Porque hoje em dia, 
antigamente as meninas nem tanto, mas agora estão começando ficando que nem os 
meninos, entrando na droga. Você anda no bairro todo mundo passando, vendendo,você 
vê aquela criançada. Então esses projetos ou faria que esses meninos voltassem a 
trabalhar, estudar e trabalhar do que ficarem com essa idade só estudando. Porque não 
leva à nada. Acho que esses projetos sociais têm que pensar. Não tem como consertar. 
Não adianta. O mundo está muito grande, muita gente e eu não sei. Mas eles falaram que 
não podem fazer nada. Não podem trabalhar, ninguém aceita, ninguém pega.   
-*LE– Quem gostaria de comentar, a partir de si próprio,  essas idéias da dona Iolanda? 
 
-*E Quando você fala que o pai e a mãe são obrigados a trabalhar e não podem, 
desculpe, eu sempre trabalhei fora, meu marido também, e meu filho teve horário pra 
brincar na rua, ficar na frente da internet e ficar na televisão.  
-*A Tem mãe que não consegue. 
-*E Tem mãe que não consegue e mãe que não quer. Pais que não querem. Que querem 
se livrar da obrigação de educar os seus filhos. Querem colocar numa entidade, numa 
escola, achando que a obrigação é da sociedade de educar, criar. 
 -*F Quando a entidade só vai fazer um complemento. 
-*B Isso acontece com a gente, a gente lida com criança de sete à 17 anos. É uma idade 
difícil de lidar com a criança e com os pais é pior. É mais fácil lidar com as crianças do 
que com os pais. A maioria das vezes, porque as crianças você leva numa boa. Tem pai 
que mata a reunião sabendo que a criança está com dificuldades de aprendizagem, tudo. 
Tem muitas crianças que tem dificuldades. A gente vai atrás do pai pra tentar ajudar e pai 
e mãe aparece?  Não vão nem na reunião.  
-*E Eles olham pra nós pensando “eu queria que meus pais fossem assim”, porque a 
gente sorri a todo o momento. Ele lembra da discussão que ele presenciou dos pais, que 
são separados e se encontraram casualmente, eles querem você o tempo todo. É daí que 
você deduz: pai e mãe mandaram aqui pra quê?  
-*B Teve até uma vez que uma menina de oito anos passou mal, ela estava comigo, eu 
levei pro pronto-socorro, liguei pra mãe e ela responde que está muito ocupada do outro 
lado da cidade e não vai dar pra ir. Tudo bem, ela estava comigo, a responsabilidade 
naquele momento era minha. A obrigação da mãe era vir né? 
-*LE É interessante que vocês sempre que estão fazendo as construções das idéias com 
os objetos vocês começam o projeto a partir de uma falta. Falta crianças terem mais 
acesso ao zoológico; falta alguma coisa. Então quando algo falta se faz um desenho, um 
projeto.  Quando vocês trazem isso, dá a entender que vocês trazem o projeto com uma 
idéia muito positiva: o projeto traz o bem. O projeto deve trazer o bem.  
-*D Talvez né? 
-*LE Quando vocês começam a falar da experiência do projeto, traz o bem, mas também 
pode trazer o mal. Quando traz o mal? Quando a lei da infância e da adolescência proíbe 
o jovem a trabalhar antes dos 16 anos. Pra ela isso é trazer o mal. Porque deixa essas 
crianças desocupadas. Ou traz o mal quando as crianças pedem um projeto e isso deixa 
as mães folgarem porque sabem que tem alguém por perto. Vocês trazem duas formas 
de ver: o projeto social pode trazer o bem, de positivo. O projeto social pode trazer o mal.  
-*D Não sei se é bem isso! Aí ta dentro de  uma confusão. Vem a lei da criança e do 
adolescente, “não pode trabalhar”, mas qual é a idéia? É que a criança estude até os 16. 
É para estudar. Mas vamos dizer, porque tem toda essa confusão, eu ia dizer 
principalmente aqui em São Paulo, mas é em todo o mundo.  Por que vem gente do 
Norte, gente da Bahia, nem vou falar principalmente aqui em São Paulo vem gente de 
vários lugares. Porque vamos dizer lá desde 80... 
-*LE Quantos anos você tem? 
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-*D Nasci em 83, tô com 25. Vou dar um exemplo para ver se consigo montar uma linha 
para pensar, quando eu falo vou pensando então vou falando. Eu estava aqui na Vila 
Madalena, peguei a Rua Girassol lá no começo, no cemitério, aí fui andando. Aqui há 
vários morros! Aqui tem muito morro na Vila Madalena. Lá onde a gente mora tem o quê? 
Morro. Não sei se vocês vão entender mas vou tentar explicar a falta de acesso de várias 
coisas que eu entendo. Aqui tem prédio pra caramba, né? Têm casa pra caramba, rua 
tudo asfaltada. Lá onde a gente mora tem o quê? Muito barro. Pensando aqui, a gente faz 
parte da briga. Mas tem o governo aí. Nossa, o governo! Não sei o que, mas não chegam 
as coisas. Aqui tem várias ruas, mas não cai nada. Aí vão dizer que a favela não tem 
estrutura pra montar prédio porque é morro, se há vários morros pra cá. Eu só trouxe 
essa idéia pra tentar explicar de uma forma que eu consegui pensar aqui agora. Eles 
estão desde 80. Em 80 ainda dava tempo de estudar, de fazer todas as coisas. Em 80, 
90, São Paulo era a terra do emprego, não sei o quê, lota! Não cabe mais gente aqui! E o 
Kassab falar que, eu não vi a reportagem, mas ele falou que não saberia como melhorar o 
transporte. 
-*A De tanta gente que tem. E fora que tem milhões de desempregados. Aí que eu quero 
saber onde ele vai por os carros 
-* D Tem muita gente. Mas tem muito carro também e o  cara não quer perder.  
-* A Você já viu alguém querer perder alguma coisa? 
-*D Porque a gente é besta, né? Não é que a gente é obrigada. É o que mostram pra 
gente. E a gente está desde sei lá quando; e a gente aceita.   
-*A Tudo de ruim ou de bom a gente vai aceitando. Tudo. 
-*D Por que a gente vai aceitando tudo? Ninguém tem coragem de...  
-*B Porque a gente se acomoda.   A gente acaba tentando ajudar só quem está ali 
pertinho. Muita gente culpa só o governo de tudo de errado que existe. Mas não é só ele. 
Ele é uma parte do problema e o que eu poderia fazer e não faço? 
-*F Sobre a criança não trabalhar né. Eles não querem que a criança trabalhe pra estudar. 
Mas a própria escola pública não têm vaga!  
-*LE Isso tá acontecendo? 
-*A Tá. 
-*LE E o que significa isso em relação ao projeto social?  
-*A que precisa ampliar . 
-*C Acho que o projeto social tem que envolver todos os atores da comunidade Tem que 
envolver escola; tem que envolver igreja; tem que envolver pais. Todos tem que participar 
do projeto social pra poder mudar a sociedade toda. Fica só ali dentro da organização, a 
organização é fechada. No meu bairro tem três organizações que atendem adolescentes. 
Elas ficam disputando entre si quem é a melhor. Porque tem nome, porque vai atender 
mais. Em vez de todo mundo trabalhar junto porque é um objetivo só. Melhorar o 
adolescente, melhorar o jovem, pra gente ter um futuro melhor. E não cada um no  seu 
quadrado, que é o que acontece.  
-*F Às vezes a organização dá uma ajuda de custo e a criança só vai por essa ajuda de 
custo. Lá na  Obra do Berço tem dois cursos para adolescentes. Tem o escritório escola, 
para o primeiro emprego e tem outro banco de oportunidade, aí eles ficam encaminhando 
para estas firmas que dão oportunidade e tem outro que se chama jardinagem. No de 
jardinagem eles dão também essa ajuda de custo. Quando eles não conseguem entrar no 
escritório escola, eles vão pro jardinagem só pelos 150 reais que eles dão. Vão por causa 
da ajuda de custo, não pra aprender. 
-*LE Qual é a serventia pra vocês do projeto social?  Para que serve? 
-*A Quem usa o projeto social é por causa do emprego, porque se você ta no projeto, 
quando sair para o trabalho ser um pouco melhor. Estar mais preparado, saber. Porque 
se você está num projeto pra aprender alguma coisa, que nem a pessoa que trabalha 
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num curso de profissão. É assim, trabalho pobre não tem mesmo, não adiante. Você tem 
que começar nesses lugares pra poder ter um campo de emprego mais forte. Que hoje 
em dia é mais a área da informática. Está sobrando vaga na área da informática. Mas 
muita gente não tem dinheiro pra estudar informática. Outra coisa que eu acho que devia 
ampliar é informática, nesses lugares. Porque tem muita gente que. Se você não sabe 
informática não pode trabalhar em lugar nenhum.  
-*LE Interessante que você traz um tipo de serventia que é uma não serventia. Na sua 
visão você percebe que há jovens que faz o curso independente de querer ser jardineiro 
pra receber a ajuda de custo. Essa é uma serventia? 
-*F Esse curso de jardinagem não é só voltado pra jardinagem. A mesma coisa que eles 
aprendem no escritório escola. Que envolve toda a questão do primeiro emprego, 
administração, tal. Tudo isso eles aprendem no jardinagem também. Só que eles não se 
interessam. Pra eles acho que não é uma coisa boa. Acho que eles vão Porque muitos 
terminam o curso e não recebem o diploma porque não aprendeu nada, não se 
interessou.  
-*LE E isso significa o quê? 
-F* Que essa sociedade, esse tipo de pessoa não tem interesse em nada,em aprender, só 
visa o dinheiro. 
Mas será que ela.ela pode estar interessada em outra coisa que não seja jardinagem 
-*D Ela pode se interessar por uma outra coisa sem ser jardinagem. É a mesma coisa que 
dizer que eu to fazendo o bem se eu rezar. Eu estou rezando pra ter um emprego. Aí 
vamos dizer que você consegue o emprego. Não é só porque você rezou pra ter um 
emprego que você conseguiu. Isso é relativo. 
-*E Eu acho que eu entendi o que ela quis dizer: eu não gosto de jardinagem, detesto 
jardinagem, só que eu fui lá fazer o curso de jardinagem porque eu quero o dinheiro.  E 
ela adora jardinagem. E eu estou tomando o lugar dela. Tem que ter uma seleção.  
-*D Se só for isso é bobeira. Porque só..é o seguinte. O que eu faço? Eu tenho um 
projeto, um projeto, não, um grupo que se chama NCA Núcleo de Comunicação 
alternativa,  A gente trabalha com exibição de vídeo e produção. A gente ta com uma 
videoteca lá no Rio Bonito,  Interlagos, beleza, Qual a idéia da videoteca? A idéia da 
videoteca é vídeo alternativo, vídeo alternativo, fora da mídia. A gente vai e divulga a 
videoteca, beleza. Tem algumas pessoas que vão lá pra pegar os vídeos mais 
alternativos. Aí você vê que tem Hitchcock, Fritz Lang, vários,vários caras lá. Quase 
ninguém conhece. Algumas pessoas conhecem. Só que são vídeos alternativos, fora da 
mídia. Não tá na mídia agora.O que vende hoje é filme hollywoodiano que tem tiro, morte, 
é isso que vende. Porque é legal, emocionante. Você vê aquelas imagens, você ouve 
aquelas músicas, você gosta de ver; é legal ver. A mesma coisa Cidade Alerta. A gente 
assiste Cidade Alerta. Tem uma coisa que o cara ta falando lá e ele está, ele se inflama. É 
legal ver aquilo. É emoção. Mas eu nem ia falar disso... tem lá a videoteca, a gente 
divulga, poucas pessoas vão lá.  Qual a idéia de iniciar? Não é que isso vá dar emprego 
pra pessoa. Que  que a gente acha? A gente acha, e a maioria das coisas é achar, que 
talvez dê um resultado. Pra mim essa coisa de ter resultado em tudo é viagem. O que a 
gente acha que a gente está fazendo? A gente acha que a gente está mostrando portas. 
“Oh, tem um filme americano aqui, que é de tiro, mas tem esse outro filme aqui que é 
legal, que fala sobre. Alguém  já assistiu? Que sempre o projeto social tem o filme do 
cara. Conhece? Não vou lembrar o nome, é o filme do tomate, que é desde a colheita até 
o ...”. O “Ilha das Flores”, alguém já assistiu? Aquilo é muito educativo aquilo ali pra mim. 
É isso que a gente acha que a gente faz. A gente mostra portas. Porque se só ficar na 
coisa do emprego a gente está lascado.  
-*LE Por que? 
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-*D Porque tem muita gente. Em todo lugar tem muita gente. E esse é o resultado já. Tem 
o funk, mas tem MPB. Tem o Mano Brown, que canta “ artigo 157 não sei que artigo”. É 
bem louco isso aí. O que o Tim Maia ouve? O que o Mano Brown ouve? O Mano Brown 
ouve Tim Maia, ouve Jorge Ben, outras várias coisas. É disso que estou falando. Nem sei 
porque dei o exemplo do Mano Brown.  
-* É isso que eu ia dizer quando você perguntou pra Iolanda o que o projeto social deveria 
fazer. 
-*LE  Pra que serve um projeto social?  
-*E  Na minha opinião a serventia dele é, no mínimo, momentaneamente, suprir algum 
tipo de necessidade. Tem entidades que tem uma creche, entidades que tem uma pré-
escola. Então, a princípio, eu acho que deveria suprir uma necessidade. Eu acho que é 
esse o intuito da semente. Quando alguém fala: “vou fazer uma associação de tal coisa”. 
Eu, particularmente, conheço um projeto da Unicsul, Universidade Cruzeiro do Sul, eles 
tem uma parceria com o Lions Club; aí tem lá aquelas famílias carentes para receber 
cesta básica  ta bom. E a gente participa de algumas reuniões. É um projeto de psicologia 
que eles tem lá também; e é maravilhoso. Por que? Se você não comparece na reunião 
você não pega a cesta básica. Só que na reunião você conversa, discute, você tem um 
aprendizado. Ela te mostra uma saída: “olha, você não pode ficar pedindo cesta básica; 
você precisa trabalhar. Quer aprender a tingir uma camiseta?”. “Ah, eu quero”. “E você, 
quer aprender a bordar pano de prato?”. “Quero”. “Quer aprender a fazer uns detalhes na 
sua sandália?”. “Quero”. Ele tem esse intuito. A princípio ele supre uma necessidade; ele 
te dá um descanso; você fica meio que tranqüila e aí ele te dá uma guinada dá  um 
impulso. Ele tenta descobrir, através de um projeto, a aptidão de cada um. Pra poder não 
precisar de um projeto.  
-*C Eu fui criança  beneficiária de projeto social desde os sete anos, tenho 32 agora. A 
minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava na escola meio período e a tarde ia para o 
projeto social. E me ajudou muito a escolher o que eu queria pra minha vida. A princípio 
minha mãe mandou porque não tinha com quem deixar. “Vou deixar minha filha lá porque 
ela vai ser bem cuidada, porque eu conheço o trabalho”. Minha tia trabalhava numa 
escola ao lado e tinha umas referências. Alguns primos meus não participaram, mudaram 
o caminho deles, e eu fiquei. Fiquei nesse projeto, depois eu saí, voltei com 15 anos, pra 
fazer um outro, de adolescente. E tudo que era curso que tinha eu sempre queria fazer 
pra poder ver o que ia ser do meu futuro. Fiz manicura, fiz administração. E não era nada 
a minha praia. Só que eu já tinha uma referência da minha professora de projeto social de 
quando eu era pequena, então assim:  tudo que ela fazia, o jeito que ela fazia com as 
crianças, todas as atividades que ela passava pra gente, eu queria passar pra alguém. 
Sempre tive interesse de passar para os meus pais. Aí fui percebendo que eu queria ser 
professora também. Acabei voltando lá, dei aulas nessa instituição Julita  que chama. 
Então a princípio supriu uma necessidade da minha mãe. Dei aula lá, achei o lugar 
maravilhoso 
-*A  A principio supriu uma necessidade lá deu um refrigério  
-*B Diferente da nossa, que vai suprir a necessidade da criança. Realiza um sonho deles.  
-*LE Agora, o que justifica ter projetos sociais na nossa realidade? Vocês falaram pra que 
serve e nem todos tem consenso a respeito do que serve. Interessante que tem  opiniões 
diferentes.  
-* A  falta de emprego, eu acho. 
-*D Não é nem de emprego, falta de tudo. Eles acabam se apoiando no projeto.  Agora se 
você perguntou no sentido de quem monta um projeto.  
-*LE Não, no sentido de quem usa o projeto.  
*A O projeto beneficia quem usa. Você aprende. 
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-*E Pra uns beneficia, pra outros é um comodismo porque tem gente que se habitua a 
pedir. Eu conheço mesmo pessoas, eu já trabalhei em igrejas, em grupos de igreja. A 
gente distribuía essas cestas como vocês estão falando, oferecia cursos, as pessoas não 
queriam, mudavam de igreja, mudavam de lugar, pra poder não fazer curso pra poder 
conseguir a cesta sem trabalhar. Você entendeu? 
-*LE Agora me chamou a atenção uma coisa, quando a Adriana começou a falar da 
história dela em relação a projetos: quando a gente começou a conversar e vocês 
trouxeram as idéias de projeto, eu percebi que vocês falavam assim de projeto de uso de 
outro. Só que quando eu convidei vocês, vocês foram indicados como usuários de projeto. 
Como beneficiários. No que se justifica o projeto social pra vocês?  
-*A Pra mim é ótimo. 
-*B Pra mim, no projeto que eu participo fez diferença na minha vida não diretamente 
comigo, mas com meu filho. Fez muita diferença na vida do meu filho. Meu filho é um 
menino muito tímido, muito retraído mesmo. Fez muito tratamento porque ele nem sabia 
brincar com outra criança da idade dele. Ele tem 15 anos hoje, entrou no projeto com 
doze. Ele não convivia com ninguém da idade dele, só com adultos. Não por não ter 
crianças da idade dele, tem muito primo, mas ele não sabia brincar. Ele não sabia de jeito 
nenhum. Pra você ter uma idéia no aniversário de dez anos dele ele me pediu uma Bíblia 
e foi feito um terço com a minha mãe. Com dez anos. Por mais que a gente tentasse 
modificar isso, o jeitinho dele era esse. Hoje em dia ele ainda é calmo; O Caio é bem 
tranqüilo, só que ele aprendeu a falar com crianças da idade dele. Mas foi através deste 
projeto. Mudou a vida dele. Ele hoje parece outra pessoa. Ele não falava, era gago ao 
extremo. Já tinha feito fono; eu não sabia mais aonde leva ele. Fez total diferença na vida 
dele. Hoje ele ri; ele brinca. Tanto que a primeira vez  que eu vi ele participar de uma 
gincana era ele brincando e rindo e eu chorando do outro lado.   
-*E Na vida do meu filho foi assim, o mundo está difícil, a gente sabe disso, e eu sempre 
tive a filosofia de que eu criei os meus filhos para o mundo, não para mim. E eu sei que o 
mundo não vai criá-lo. Eu tive muita dificuldade em alcançar os meus objetivos. Muitas 
dificuldades. Entrar na faculdade; no emprego que eu queria, as coisas que eu queria. E 
você encontra com dez pessoas pra te desanimar e uma pra te levar pra cima. E eu 
precisava mostrar pro meu filho, eu precisava que de alguma forma o meu filho que 
acreditasse no que ele queria. E ele sempre me passou o desejo dele dessa área. Da 
Patrulha Imirim, só que eu não tinha conhecimento da Patrulha. Meu filho desde os quatro 
anos de idade, pra você ter uma idéia, você não podia dar nada de cor diferente do 
vermelho. Carrinho, não podia, caminhão de bombeiro. Na minha casa tudo tinha que ser 
vermelho pra ele. Todas as coisas dele era vermelho. Até a escova de dente tinha que ser 
vermelha. E, às vezes, até por coincidência, os presentes que ele ganhava eram 
vermelhos. E aí ele já imaginava: “eu ganhei vermelho porque é do bombeiro. Porque ela 
sabe que eu quero ser bombeiro”. E assim, eu precisava mostrar pro meu filho que ele 
tinha capacidade de idealizar isso. Quando eu o levei pro projeto foi como uma chave na 
mão dele. Eu falei, ta aí, você vai entrar. No momento que você quiser sair você vai sair e 
no momento que você quiser continuar você vai continuar. Aproveita esse espaço de 
tempo pra ver se é isso mesmo que você quer. Porque filho tem gente que faz uma 
faculdade de quatro anos, cinco, seis anos e depois não quer. Se frustra; quer outra 
faculdade. A paixão mesmo é a segunda. Porque a primeira é fogo de palha. Então assim: 
drogas, os vícios, educação, o circulo. Todos nós hoje vivemos em áreas de risco, com 
meu filho não  é diferente. Perto da minha casa se vende droga. Está tudo com muito fácil 
acesso. Eu precisava mostrar pro meu filho que ele podia acreditar no mundo; que ele 
podia ter esperança, fé em Deus. E quando eu o coloquei no projeto, ele olhou pra mim e 
falou: “mãe, tô feito”. E aí eu falei: “ vai desanimar né”. Faz três anos. A minha filha já está 
no projeto porque ela olhou pro irmão e falou: “é isso que eu quero pra mim”. Então, hoje, 
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graças a Deus, eu tenho meus filhos educados. Sempre houve regras na minha casa. Pra 
tudo tem limites. Eles aceitam as regras. E impõe regras também. E assim, até o 
momento o projeto me beneficia porque eu vejo a gratificação dos meus filhos. Me envolvi 
no projeto; fui obrigada. Me tornei mãe de apoio da Patrulha. Porque eu estava perdendo 
meu filho pra comandante. Porque de segunda a sexta, escola; sábado, projeto. “Filho, 
amanha vamos ao parque do Carmo?”. Que é uma área verde da Zona Leste. “Não 
posso, mãe, o comandante me convidou pra ir pra tal lugar”. Chegava no outro final de 
semana: “Vamos ao parque?”. “Ah, não, não dá, tenho que dormir cedo. Oh, mãe, bilhete, 
semana que vem o bicho vai pegar. Campo de Marte, dia do vôo livre, vai ter um monte 
de coisa lá”. Todos os finais de semana. Aí que eu vi que estava perdendo meu filho pro 
comandante! (risos). Então fui lá e dei a mão pro comandante. Eu participo. Lá ele não é 
meu filho lá eu sou mãe de todos os 400, dos 200, quando tem 200; dos 50 quando tem 
50. E eu vejo a realização dele.  
-*B Não tem ajuda de custo de ninguém; somos só nós mesmos. Agora o seu Rubens, 
que cedeu um espaço para a Associação, e a boa vontade. A gente passa a boina. Todo 
mundo saca dinheiro e assim a gente faz o lanche. 
-*A Que idade eles pegam as crianças?  
-*B De  sete a dezessete. 
-* E Esse ano mudou, de nove.  
-*LE E pra Adriana, o que significa ser beneficiária de projeto? 
-*C Pra mim, ajudou a encaminhar a minha profissão. Desde pequena eu eu não sabia o 
que ia fazer e eu ficava  lá; minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava estudando lá. 
-*A E eu estou aproveitando o projeto porque eu sempre trabalhei muito. Trabalhei desde 
os doze anos. Por isso que eu fico meio chateada que as moças de hoje em dia tem tudo 
e não aproveitam nada. Agora, como eu me aposentei, muitas coisas que eu não pude 
fazer, aprender várias coisas, eu estou aprendendo. Porque a gente faz trabalhos de 
chinelos, bordados. Pra mim, nossa  é uma beleza o projeto. Está sendo ótimo. Eu gosto 
muito, mesmo. É um benefício. Porque quando você vai ficando mais velha, o que 
acontece? Você tem que ocupar a mente. Criança tem que ocupar a mente pra não fazer 
besteira e os mais velhos tem que ocupar a mente pra não ficar louco. Dá depressão, dá 
isso, dá aquilo. Eu sou até contra depressão. Eu aproveito o que puder. Eu faço na igreja 
e no Sesc do Taboão da Serra. Aproveito de tudo que puder; eu aproveito. Porque distrai 
e você aprende as coisas. Se você não faz nada. Tem uma senhora lá perto da minha 
casa que se aposentou não tem um ano, e a mulher está doente.  
-*B Você preenche o teu tempo com coisas que você já tinha feito antes e você não teve 
oportunidade. E agora você pode.  
-*A  Agora eu posso, então tenho mais que aproveitar.  
-*LE Vocês tinham falado de confusão, não sei bem quem foi. Mas depois do trabalho 
vieram algumas idéias: eu gosto do projeto porque fez bem pro meu filho; eu gosto do 
projeto porque ele me encaminhou na minha profissão. O projeto, projeto de emprego? 
Como, se está faltando tanto emprego? Você está colocando isso. Tem formas diferentes 
de ver o projeto. Eu gosto de projeto porque me traz bem estar Pra você o projeto traz 
bem estar. 
-*A  É um benefício pra mim.  
-*LE Quando, que na visão de vocês, um projeto social é ético? Apesar de ter tantas 
diferenças do modo de perceber  os projetos. 
-*B Que seja feito com clareza. Não deixando 
-*A Nenhuma falha. 
-* B Não falo em falhas, porque o projeto é tocado por pessoas que falham. Que seja 
claro. Que a gente saiba o que eles estão fazendo.  Que tenha princípios, que tenha 
regras a seguir. 
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-*LE É ético quando tem as regras. 
-* B Quando trabalha com clareza.  
-* Que a gente veja que o trabalho que eles estão fazendo é o que eles passam pra 
gente. Quando é verdadeiro.  
-*B Tem instituição que puxa mais a sardinha e o resto põe ali pro povo.  
-*A Uma coisa que eu acho que estragou no mundo foi esse tal de... porque no passado, 
olha aí volto eu para minha criancice. Porque, pode ver, antes não tinha Bolsa Família, 
não tinha isso, não tinha aquilo. Porque eu já ouvi comentário que essas bolsas família o 
pessoal quer ficar dando esmola pro povo. E o povo também, tem muita gente que, como 
falo, tem pobre que é muito acomodado. Não faz isso, não faz aquilo. Eu estou falando 
não é do lado de fora. Estou falando do que acontece na minha família. “Então eu tenho 
tudo isso, então não preciso trabalhar”. Tenho quatro, cinco filhos, todo mundo ganha. Eu 
acho que foi uma coisa que o governo fez, que ficou aquela coisa que todo mundo tem 
quatro, cinco filhos, ganha essa tal de renda. São três coisas que eles falam né. Eu até 
esqueço de tantas bolsas que eles dão. Tantas coisas que eles dão. E acho que 
dependendo da cabeça das mulheres elas ficam acomodadas: “Ah, meu filho ganha isso”. 
Não pode faltar na escola, mas se você pegar os alunos que vão para escola  ninguém 
sabe ler. 
 
-*LE Esse é um projeto ético ou não ético? 
-*A Eu acho que deu muita acomodação na nossa área de pobre. Então é aquela história: 
você fica vivendo de esmola e não precisa fazer mais nada. Aí também não ligo pra nada 
da vida. E eu não acho justo. Porque na minha infância não tinha nada dessas coisa. Não 
tinha mesmo. Não sei se vocês lembra, mas eu sou uma pessoa que guardo tudo. Eu não 
me lembro há quantos anos que vem essa ajuda de custo que o governo dá, não me 
lembro. Mas não tinha. Mas você pode ver que o mundo era um pouquinho melhor. É tão 
estranho, parece mentira, mas o mundo era melhor.  
-*E Eu penso da seguinte maneira: as mulheres quiseram seu espaço, foram pra rua 
trabalhar. Elas evoluíram no lado profissional e esqueceram do lado mãe. Porque as 
justificativas para os jovens estarem largados é falta da presença dos pais. Presença. 
Porque ser pai e mãe ausentes? Outro dia chegaram a essa conclusão lá. Eu não 
concordo muito. Porque, como eu disse, sempre trabalhei fora, 
-*B Também sempre trabalhei fora e sempre convivi com meus filhos. Na minha casa 
somos em cinco irmãos. Minha mãe toda vida trabalhou. Não lembro uma época em que 
eu peguei a minha mãe em casa. Aonde eu morava não tinha entidade nenhuma, era 
cada um cuidando do outro mesmo. A nossa escadinha. Ninguém morreu, ninguém matou 
ninguém.   
-*LE E o que é ético no que você está colocando ? 
-*B  Acho que ético é a estrutura familiar mesmo. Que na época eu tinha, e que hoje nem 
todo mundo tem. Deveria ter e não tem. E na minha família tinha problema como todo 
mundo. A minha mãe também se separou do meu pai, casou de novo, teve três filhos. E 
nós fomos criados assim: dois do primeiro casamento e o outro do segundo. Não teve 
nenhum drama! Que a molecada faz hoje. Muita mãe põe. Eu lembro numa reunião do 
meu filho que um menino tinha brigado com outro menino e a mãe justificou o filho  ter 
batido no outro porque: “Ah, eu me separei do meu marido!”. E daí? Você dá uma 
estrutura pro seu filho e não vai mudar. 
 
-*E  Mudou a maneira de pensar, de agir. Mudou a maneira de educar os filhos. 
-*B Aí eu concordo. Mudou a maneira de educar os filhos. Também não vai pensar assim: 
“eu saí pra trabalhar então tenho que dar de tudo pra ele que, coitadinho, ficou sozinho”.  
-*A  E está estragando a criança. 
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-*E Graças a Deus que ela teve um encaminhamento profissional, mas têm muitos por aí 
que crescem e... Opa! E agora? Direita, esquerda, pra frente, pra trás?   
-*D Eu não sei o que é ético. Pode ser varias coisas ética. Eu sempre to Porque, não é 
que eu sou contra. Mas quem está fazendo alguma coisa social depende de alguém. 
Então pra mim isso já pode ser ético. Pode ser muito ético ter essa Bolsa Família, mas aí 
depende do que o cara quer. Isso que estou querendo dizer. Ético quando o cara quer tal 
coisa. Aí ele vai abrir, vai falar pra todo mundo: “oh, é isso que eu quero”. E está abrindo o 
que ele quer. E ele vai seguir aquilo lá. O trabalho dele pode ser que seja ético. E pode 
ser isso. E o cara pode sim ganhar a Bolsa Família pra ficar sossegado.  
-*B Depende ético para quem né 
Iolanda – Sabe o que eu acho da Bolsa Família? O que o governo fez? Pra ele ganhar a 
eleição: “ah, eu faço isso, faço aquilo”. Foi o que ele fez. Aí deixou um bando de gente 
vagabunda, sem fazer nada. Dando e as mães coçando o saco em casa desculpe mas 
isso é a verdade 
-*D É isso, dona Iolanda. Pode ter. Dona Iolanda, você não gosta de vez em quando de 
sentar, sossegar. Tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que não gosta de 
trabalhar. Eu não sei quantos cartões de Bolsa Família tem no Brasil. Imagine se esse 
número de cartões fosse tudo gente pedindo comida na rua. E aí?  
-*A Mas olham, outra coisa. Tem muitas igrejas que não gostam. Hoje em dia posto de 
saúde dá; você não precisa ter uma dúzia de filhos porque eles dão remédios. Você viu 
que a juventude agora, doze, treze anos as meninas são mães?  
 
-*D Dona Yolanda eu não quero ser contra você. Eu posso estar falando uma grande 
besteira. Daqui a pouco vão sair na rua: “nossa, que moleque trouxa! Fala só besteira”.  
-*LE Diego, faz parte de uma relação ética a gente expressar opiniões que são contrárias 
a do outro?  
-*D Pra mim está sendo. 
-*A É que as idéias são diferentes.  
-*D Porque pode ser ético e estar fazendo mal. Isso é que estou tentando dizer. Eu já até 
me perdi... 
-*A Você acha que teria muita gente pedindo esmola se não tivesse essa renda familiar.  
-*D Qual o número de ladrões que tem no Brasil? 
-*A Deus me perdoe, ta doido! 
-*D Tem muito ladrão. Quantas pessoas  Quantos trabalhadores têm no Brasil? 
-*A  Tem muito também. 
-*D Tem muito, muito mais, graças a Deus. Aqui em São Paulo tem pouquíssimos 
ladrões. Se você pensar uma coisa aqui. Imagine se todo mundo que tivesse 
desempregado pegasse uma arma pra roubar. Tem pouquíssimo ladrão em São Paulo. 
Só que a gente vive em um lugar que é cheio de medo. Na favela a gente está 
construindo muros de três metros.  
-*A  Eu não eu não tenho muito receio  
-*D Voltando à Bolsa Família, pode ser muito ético o cara ter feito a Bolsa Família pra 
sossegar todo mundo e todo mundo não ser vagabundo. O cara não vai ter problema.  
-*A Você acha justo? 
-* D Não estou falando que é justo. Estou falando que a ética do cara pode ser esta. É 
sossegar todo mundo para ter com o que se preocupar.  O terceiro setor, a gente está 
falando aqui de terceiro setor, trabalho social é do terceiro setor. Os caras estão jogando 
a responsabilidade para os outros.  
-*A Você acha? 
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-*D Eu acho. Lógico! Olha o tanto de Ong que está aparecendo! Olha o tanto de Ong que 
tem. E o benefício ético que eu tive foi . E criticar até onde eu estava. Sou chato. 
-*LE O benefício do projeto social que você participou foi aprender a ser chato. 
-*D Não sou chato, eu fico questionando assim varias coisas. Eu mesmo me questiono. 
-*LE Eu ouvi o seu “eu sou chato” como “eu sou critico” ouvi certo?  
-*D A é, é lógico. Mas pode ser que eu; dependendo onde seja a  minha fonte de 
informação pra criticar aquilo pode não ser suficiente apenas uma coisa que eu pense 
mesmo. Eu não me aprofundei a criticar o relógio. Não sei como é o motorzinho lá do 
relógio. Às vezes eu acho que falo demais.  
-*LE Pra ser crítico precisa conhecer! 
-*D Ás vezes. Não precisa sempre conhecer a coisa, porque senão como vai fazer? Vou 
criticar. 
-*B Pra criticar você tem que conhecer. 
-*D Alguma coisa. Não, não sei. Eu posso simplesmente não gostar.  
-*B Ah, sim, mas tem que conhecer. 
-*D Até certo ponto.  
-*A Você foi beneficiado por ter vindo desta instituição? Você trabalha na instituição 
-*D Eu ia até falar da contradição que eu tenho. Eu moro no Jardim Rosana lá, A gente 
tem uns projetos. Como a gente consegue dinheiro pra esses projetos? A gente tem que 
ver os editais de audiovisual. Da onde está vindo esse dinheiro? Está vindo do governo, 
que eu estou arregaçando, falando mal por causa do Bolsa Família. Mas está vindo um 
dinheiro. O dinheiro é público. Então eu paguei lá não seis quantos mil por cento de 
imposto com os as duzias de ovos que eu comprei. Meu dinheiro está lá. E eu vou, 
escrevo o projeto e pego. Mas eu peguei dinheiro do governo. E aí, eu estou falando o 
quê do governo? 
-*A Não pode falar mal dele. 
-*D Será que não? Por que não posso falar mal dele? 
 
-*A Por quê? 
-*D Por que eu vou comprar PD [Câmara de video]  com o dinheiro que ele me deu. 
Quantos por cento que estou pagando? É tipo assim, coisa de louco. Mas pode ser outra 
coisa  o Bolsa Família, o cara dá dinheiro. Não sei qual é a matemática, não sei mesmo.  
-*A  algum lucro eles tiram. 
-*D Lógico que tiram. Os caras estão dando, mas estão lucrando com alguma coisa. Isso 
não é bobeira. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Estou pegando dinheiro do barato lá e 
vou comprar TV. Quantos mil por cento eu vou pagar pra chegar com essa TV? E é da 
Sony. A Sony é o quê? É americana? Entendeu? É uma roda. Agente ta falando de ética 
né! E com certeza alguém vai ta ganhando . Mesmo dando. Olha que louco! Empréstimo. 
A maioria dos pobres se lasca . Casas Bahia tem um dinheiro desgraçado e tem gente 
que fala que não.  
-*F Mas olha a evolução do lugar.  
-D* Evolução aonde? Do novo? Porque a cultura nossa hoje é o novo. A gente vê na 
televisão a gente tem que ter um novo. Tudo quanto é coisa é novo e dinheiro pra 
comprar um novo. Aí eu falo na ética. Eu vejo os ladrões. Não tem como. Tem alguma 
coisa ali. Aí volto pra casa. Aí tem a coisa do homem já. Que o homem, tal, consegui 
pegar o barato, pá. Eu sou o cara. Beleza, conseguiu pegar o barato e tudo.  O cara é 
ético. Foi lá, pegou o barato, trouxe. Não sei se ele fez alguma pra alguém. Aí você já vê. 
Aí ta lá, o cara pegou, deve ter batido na cara do cara. Talvez quem ele roubou tenha 
dado um trampo desgraçado pra montar a porra da empresa lá. Mas pode ser que não. 
Pode ser que já tenha vindo de família aquele dinheiro então vai saber. Aí o cara foi lá, 
pegou o negócio, trouxe. Mas o ladrão é burro! Por que ele é burro? Alguém conhece a 
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Moto da Honda? Ou uma outra moto? Compra um carro. Põe um som desgramado no 
carro. É bom, né? Status né. Ele acaba de devolver o dinheiro. Ele deve ter batido em 
quantos caras, não sei, matado alguém. Mas ele conseguiu um resultado. Mas ele é 
burro. Porque ele devolveu o dinheiro. Essa roda é que é louca. E por que, uma vez eu vi 
na Globo que a polícia militar sabia que em São Paulo tinha mil e 200 bocas. 
 
-*A E ninguém vai lá para acabar. Por que leva dinheiro 
-*D E por que ninguém vai lá? Roda dinheiro. A gente é gente boa. A gente percebeu o 
que está acontecendo. E a gente quer ajudar as pessoas.  
-*A Só que as pessoas não querem ser ajudadas. 
-*D Não sei, dona Iolanda. Por isso que eu estou falando que lá, a gente tenta mostrar a 
porta. Eu consegui abrir uma porta lá. Por isso que estou aqui hoje. Trocando idéia. Eu 
acho que está fazendo bem pra mim. Pode ser que eu saia lá fora e diga: “mas que merda 
que eu fiz lá”.  
-*A Acho que não. 
-*D Não sei dona Iolanda. Sabe o que acho que é , acho que é legítimo o que vocês 
fazem. O que a gente faz. Porque a gente tem uma intenção. A gente quer fazer tal coisa. 
A gente quer melhorar. A gente está com uma intenção boa. Alguém conhece Solano 
Trindade? Poeta negro, dramaturgo, vários bagulhos. Negão tem cem anos. O centenário 
dele foi em dezembro, eu acho. A gente fez um documentário sobre o cara com a família 
dele. O cara fazia peça de teatro, ciranda, cultura brasileira no talo, né? A família dele 
contou pra gente. Na época que a gente fez a prefeitura estava tentando tomar o teatro 
dela. De vez em quando a gente exibe esse filme em uns lugares aí. A gente quer 
melhorar o mundo. A gente mostra 32 minutos do vídeo sobre Solano Trindade, que era 
poeta, que fazia coisas, que trabalhava no social. Beleza! Mostrei 32 minutos pra uma 
pessoa. O cara vai entrar dentro da casa dele e vai ter 30 segundos de comercial. O que 
vai grudar na cabeça dele? 
-*A O comercial. 
-*D Só isso que eu queria falar.  
-*LE Você concorda com ela? 
-*DLógico. Que as coisas que ele fez, que ele deixou, não entrou.  
-*LE Tem algumas coisas que você concorda com a Dona Iolanda e outras não? 
-* Não discordo de nada. Só acho que tem formas diferentes de se fazer. Porque às vezes 
a gente pode ser. 
 
-*LE e por que isso acontece? Trinta e dois minutos da história de uma pessoa de tanto 
reconhecimento social, ou não conhecido mas que fez tão bem e o que prevalece na 
memória é o comercial.  
-*D Porque o comercial tem cor. Os caras estudam psicologia, os caras estudam muito, 
estuda puta que pariu,  pra fazer um comercial de 30 segundos. O cara, que nem o 
Cartoon Networld, deve vender muito aquele canal. Porque os caras estudam a cor, a 
criança, pra ela chegar e falar: “o, mãe, compra aquele brinquedo”.  
-*B E infeliz das mães. 
-*DNão é assim? A Xuxa, a Xuxa pra mim é uma desgraçada. Não sei se a intenção dela.. 
Mas meu, é uma desgraçada. Eu não sei nem se a intenção é dela. Pode ser de quem 
esteja ao lado dela. Ela vende muito!  
-*LE Isso é parte de um projeto social? 
-*D Dela faz né. Porque socializa. Só que tem o dinheiro. Só algumas pessoas vão ganhar 
com isso. Não várias que é essa idéia de melhorar o munto.  
-*LE Isso não seria ético, na sua opinião? 
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-*D Não, lógico que não. Nunca. Ético pra ela. Ético pro grupo dela. Pra mim, não. Isso 
não é ético.  
-*C Eu ia falar da renda. Eu trabalho pra uma instituição que tem um projeto que dá uma 
renda pra família. Não sei até quando vai durar esse dinheiro, mas eles ajudam a família. 
Só que em contrapartida eles querem as crianças estejam estudando. Que a família 
comece a melhorar. Tem acompanhamento psicológico, tem pedagogo, tem as visitas das 
pessoas da instituição  na casa das pessoas. A roupa que a pessoa veste pra procurar 
emprego. Eles dão orientações. A gente percebe que tem famílias que querem melhorar 
sim. Tem outras famílias que não adianta. Eles vão pra ganhar o dinheiro. Eles vão vendo 
as famílias que não estão a fim e vão tirando. Eles querem sempre uma troca. 
-*A Eles tem que dar, mas nuns quatro anos, se você não melhorar é porque não quer 
você  não quer nada. 
-*C Tem sempre uma troca. A questão das visitas nas casas. Isso é muito legal. Esse 
acompanhamento. 
 
-*A Eu acho que é mais válido.  
-*Adriana – O que a gente percebe é que as pessoas vão começando a mudar sua 
conduta. Alguns valores que achavam que era certo.  
-*D Mas deixa ver se eu entendi  tipo o pessoal vai lá ganha 
-*C É assim, o  trabalho é de erradicação do trabalho infantil. Eles vão nos faróis. Essas 
crianças que trabalham aqui em Pinheiros, em faróis, a maioria é de Capão Redondo, São 
Luiz, Jardim Ângela, Parque Santo Antônio. E eles vão até a casa dessas famílias e 
começam esse trabalho social.  
-* E se a família não estiver interessada? 
-*C Não está interessada não participa. Eles não mandam o dinheiro. Tem algumas 
famílias que falam: “eu não vou deixar de ganhar 500 reais em Pinheiros pra ganhar 340 
aqui. Mesmo pedindo esmola, vendendo alguma coisa. “Eu não quero isso, quero 
continuar lá”.  
-*D Isso é mal? 
-*C Pra família que não quer mudar, que não quer trabalhar de outra forma não é.  
-*D O menino pode estar no farol vendendo rosas! Meu ela ta trabalhando  
-*C Mas nem sempre está vendendo rosas. O que essa criança faz na rua? 
-*D Ela está trabalhando! Pode ser que o pai tenha mandado. Mas tem muita gente que 
não está só nessa. Vários assunto  Pra mim é faca de dois gumes. Pode ser ou não. Mas 
deixar, não, então não faz nada.  
-*C E o que ela ta tendo  na rua também. A gente pensa em tudo isso. Pra família é 
diferente. Pra umas pessoas é diferente. 
-*D A criança está ganhando dinheiro. Você sabe mais ou menos quanto ganha na rua? 
-*C Não sei. 
-*D Você, ganha em quanto tempo?  
-*C Por mês. 
-*D É louco! 
-*A Por isso que o mundo ta perdido só vê o dinheiro na frente.  
 
-*D Mas é lógico! É isso que mostra pra gente   
-*B Eles querem mudar isso. 
-*D Vai mudar pra onde? 
-*C Se você dá uma base pra pessoa. Você começa a falar com ela sobre o jeito dela se 
vestir, como vai trabalhar, como você vai procurar trabalho. 
-*D E qual o problema do jeito de se vestir?  
-*C Se você está descabelado. Você tem que se arrumar. 
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-*A Emprego, se você for de qualquer jeito... 
-*D Eu não concordo com isso. Porque eu tenho o meu jeito de ser. 
-*B Eu também não concordo, mas hoje em dia. 
-*D Hoje em dia o padrão. Então foi imposto pra gente. Então tá errado. 
-*B Está errado, mas a pessoa aceita. 
-*D Aceitar é a mesma coisa de ficar quieto? 
-* LE vocês estão em seis pessoas aqui. Eu fiz duas perguntas: o que é projeto e o que é 
projeto social. A partir do que vocês foram respondendo vocês me ajudaram a pensar em 
outras perguntas. E foi muito interessante de perceber quantas opiniões diferentes tem a 
cerca da mesma questão. Como diferencia cada pessoa. Ela fala de uma experiência de 
bolsa família diferente da forma como você viu, diferente da forma como você fala. Ela 
fala de algumas pessoas que desfrutam o trabalho, o benefício diferente do Diego. Ela 
fala da situação da Patrulha, como isso traz um benefício pra ela. Outros poderiam achar 
que não seria por aí. O que me chama a atenção nesse diálogo com seis pessoas, 
imagine isso com 20 mil, 30 mil. É que está trazendo uma discussão bastante rica. E a 
discussão enriquece na medida que traz opiniões diferentes a cerca da mesma coisa. Eu 
gostaria de saber como vocês entraram aqui nesse grupo em termos de pensamento 
sobre essas duas questões e como vocês estão saindo? 
-*A Eu gostei que vi coisas novas. Achei lindo o projeto dela. O dela também, que não tem 
renda nenhuma, mas está sendo benefício pra idade. Porque essa faixa de idade, por que 
essa faixa de idade eu acho que um projeto pra isso aí, se ampliasse, seria melhor. 
Porque eu não conheci. 
Mas assim as maneiras de ver, da turma aqui ele é o mais novinho, né? Deu pra 
perceber. Mas dá pra entender a opinião dele. É bom ter a opinião de pessoas mais 
novas pra gente ver que é verdade, a gente pensa de uma maneira e eles pensam de 
outra. 
-*LE Dá pra entender como? 
-*A Ele tem a maneira dele de pensar. Que nem eu sou contra ajuda do governo. Ele, já 
acha que é certo. 
-*D Não, não acho que é certo. Não falei isso. 
-*A Eu entendi isso. 
-*D Eu falei que pode ser uma forma de sossegar as pessoas. É isso. Isso pra mim não é 
certo. Anestesiar as pessoas. 
-*A O que é errado pra mim  é viver de esmola. 
-*D Eu concordo com você que pode ser. Mas é uma forma de sossegar as pessoas. Isso 
é errado. Porque as pessoas param de trabalhar, de fazer várias outras coisas. As 
pessoas param de se mexer. Isso é uma maravilha pro governo. Sobre a questão da 
educação. O esquema de não ser reprovado.  
-*A Que esse é para matar  quem inventou isso.  
-*D Quem fez foi o? Não me lembro. Foi na época do Fernando Henrique. Está vendo 
como isso é uma aposta. Concordo com você. Mas eu estou querendo dizer que é lindo 
pros caras. Que é bom pras pessoas. Porque as pessoas acreditam nisso.  
-*A Eu vou ser bem sincera. O governo é assim: quanto mais burro tiver no mundo. Os 
filhos deles é faculdade paga, faz e acontece. O meu irmão que fala: quanto mais burro 
tiver no mundo pro governo está sendo uma beleza. Por que? porque ninguém via 
empatar dos filhos deles subir lá em Brasília. E nós que se dane. 
-*LE O que você pensa disso? 
-*C Não concordo com isso. Existem profissionais e profissionais. 
-* A Na minha casa ninguém sabe ler. Com nove anos! Não sabe conta, não sabe. Isso 
pra mim é uma revolta. Eu estudei no Godofredo Furtado. Eu tenho o quarto ano primário. 
Lá, se você não saísse da cartilha você não passava. Se você não soubesse ler a cartilha. 
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Então o que eu sei é o que eu aprendi e acabou-se. Hoje em dia se pega criança de nove, 
dez anos, a criança não sabe fazer conta, não sabe ler, não sabe fazer nada. Isso pra 
mim é o fim dos tempos. Aí eu concordo com meu irmão. Quanto mais burro tiver no 
mundo. Quem tem dinheiro paga, quem não tem... 
-*A Eu tive uma colega que, quando chegou a questão dos ciclos, ela tinha três alunos 
que não poderiam passar. Ela falou assim: “ou eles são retidos ou eu deixo a minha 
profissão”. E ela deixou. Eles passaram, no próximo ano eles estavam aprovados.  
-*A É muito triste. O governo está se beneficiando com isso, porque não é possível  
-*D Os professores não recebem um jeito de dar aulas? 
-*C Mas existem profissionais e profissionais. Uns são competentes e outros não. Tem 
gente que quer fazer e não consegue.  
-*B Relacionado com a novela. Que tinha o cara lá, sossegado, ele era professor, mas 
não estava nem aí pros alunos. E a diretora também não estava nem aí. Aí mudou a 
diretora da escola e mudou a cabeça dos professores. 
-*A Ensino só é bom pra quem paga. Se for escolinha particular.  
-*E Meu filho tem 15 anos, foi pro segundo colegial agora. Graças a Deus muito bem. Até 
hoje não me deu nenhum trabalho em escola. Sempre tem notas boas, é tranqüilo. E 
sempre estudou em estadual. Nunca, desde o jardim, sempre em escola pública.  
-*LE O que vocês estão querendo dizer 
-*E É que existem lugares e lugares; pessoas e pessoas.  
-*D E questão de família,  você se tocou quando seu filho era pequeno, você educou eles 
de um outro jeito!. 
-*LE  e eu vou convidar vocês pra entrarem aqui na sala e pensar um pouquinho como 
vocês entraram, quando vocês começaram a responder por meio desses objetos. Como 
vocês estão se saindo? 
-*A Eu gostei. Achei que fiz várias coisas boas. Pra mim foi ótimo. 
-*LE  Por que foi bom? 
 
-*A Porque muita coisa que eu não conheci. Que nem o negócio dela eu achei 
maravilhosos. Se tivesse em vários lugares pro nosso lado. Achei um benefício muito 
bom. E o dela também. O dele não entendi muito. Pra ser bem sincera. Eu não entendo 
muito o quê ele faz. Informática não é a minha. Mas o dela achei super legal. 
-*E Eu sai daqui com a visão de estrutura, planejamento. Pra não acontecer o que 
acontece na instituição que ela conhece, que infelizmente tem pessoas que apenas se 
beneficiam do próprio benefício. Mas não querem o aprendizado. Então você tem que 
estar se estruturando pra ter o acompanhamento que nem a instituição que ela conhece. 
Que é gratificante saber que ela estudar Que tem um pensamento único, pra que 
realmente dê muito certo.  
-*D Como pensamento único? 
-*E Pensamento único não adianta querer o verde outro vermelho  
-*B Num projeto todo mundo tem que ter o mesmo objetivo.  
-*D Ah ta objetivo concordo, mas pensamento não . Eu concordo uma parte. O projeto 
tem que ser várias pessoas, aí tem vários pensamentos sobre o projeto. O objetivo tem 
que ser um só, mas para chegar naquele objetivo tem várias outras formas. Então  Tem 
que ter um consenso. Porque pra mim o consenso não é que...Eu descarto algumas 
idéias minhas pra ter um consenso com a pessoa. Então não é só um pensamento. 
-*LE Eu tenho um objetivo aqui que é provocar um diálogo entre pessoas diferentes, com 
experiências, idades, sexos diferentes, no sentido de aprofundar concepções acerca do 
que é projeto, do que é projeto social especialmente. É um objetivo. E todos vocês 
trabalharam e não saíram desse objetivo. Fico gratificada. Porque meu objetivo foi 
atendido por vocês. Teve planejamento, teve uma preparação anterior, das técnicas e tal. 
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Só que aqui, o que não teve foi pensamento único. Teve pensamentos que convergiram, 
complementaram, que se distanciaram. Teve pensamento de espanto. Eu gostaria de 
falar isso pra vocês: que eu me sinto com o objetivo da técnica, da pesquisa, bem 
alcançado, pela fala de vocês.  
 
-*D Ta fechando já? Eu queria falar da educação. Que todo mas tem outra coisa professor 
também é fodido né. Quer coisa pior do que, quase briguei com ela aqui, tem a coisa da 
educação, mas tem outra coisa, professor também tá perdido. Porque não vem dinheiro 
legal. O cara tem que dar uma aula legal, ainda com 40 e poucos alunos em cima. Um 
monte de humano. Um humano tomar conta de um monte de humano. Os professores 
querem condições melhores pra dar uma aula legal. Mas pra dar aula legal ele não pode 
dar aula nas 400 mil escolas mais tarde.  
-*A E por isso fazer qualquer coisa e tudo bem 
-*D Aí o que ele vai fazer? Ele vai pra rua. Professor vai pra rua. Fazer greve. Só que o 
professor estudou. Então ele sabe que um dia ele pode fazer. Ele não é relaxado. Ele não 
ta sossegado. Ele sabe onde ele pode cutucar. Aí ele vai pra rua fazer greve. Pra pedir 
1% pra aumentar o salário. O que os caras fazem? Bota choque pra enfrentar todo 
mundo.  
-*D Cê entendeu D.Iolanda  
-*A Eu não concordo. Se você for trabalhar numa coisa, você, ta certo que no passado as 
professoras ganhavam bem menos, eram mal beneficiadas, mas elas tinham condições. 
Todo mundo respeitava as professoras. E eles ensinavam com o coração. Ele é 
professor, dentro de uma sala de aula. Eu acho que os professores não incentivam o 
aluno. Eu falo isso, vocês não vão pensar que estou falando mal dos pobres, eu pego  
gente da minha família mesmo. Eu tenho duas sobrinhas que são professoras. Porque eu 
meto o pau mesmo. Eu acho que os professores não se dedicam. E aí o que elas falam: 
tens uns que querem, tem outros que você fica falando, eles não querem, a gente larga 
de mão. Porque se já vai passar mesmo, não precisa você se aborrecer. Então acho isso   
muito triste. 
-*LE Eu acho que vocês estão começando outra sessão. Eu acho que esse presidente, lá 
dos Estados Unidos, que ganhou, ensina pros negros, pra todas as pessoas pobres 
pensar num mundo melhor. É difícil, você vai ver, é difícil. Quem diria, Martin Luther King, 
lutou pra isso, pra aquilo, eu acho que ta na hora. Que nem, você quer uma pessoa que 
eu tenho raiva, e eu sou santista: o Pelé. Eu nunca vi esse cara fazer nada pelos 
brasileiros. Eu falo por mim, eu não me lembro  
-*D Ele vende. 
-*E Eu digo que mudou foi o aperfeiçoamento do ser humano. Antigamente ele se 
colocava mais. Vai lá você consegue, vc pode. Professor era respeitado. Hoje em dia, 
não. Você não quer, não quer. Bolsa família sempre existiu com outros nomes. “O 
governo agora ta dando material! Ele sempre deu material. O povo não é nem mais, nem 
menos acomodado. Tem gente que se acomodou um pouco mais, tem gente que tem um 
pouco mais de iniciativa. A liberdade de expressão mudou. ‘Ah, eu não aceito”. Se não 
aceita devolve meu dinheiro e vai embora, a porta está ali. Deu mais liberdade. 
-*LE Eu vou estudar o que vocês estão falando, vocês estão reabrindo dois temas. Um, a 
realidade mudou, esse é um tema. Coisas que existem hoje sempre existiram, só que as 
pessoas estão diferentes. E o outro tema que você estavam comentando é sobre a 
questão da educação. Eu vou estudar o que vocês estão abrindo, só que não vou poder 
abrir agora. 
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-LEILA: Eu gostaria de começar me apresentando. Meu nome é Leila, eu estou fazendo 
doutoramento na área de psicologia social no Instituto de Psicologia da USP. E o tema da 
pesquisa é sobre, projetos sociais. É um tema grande. E o objetivo da pesquisa é 
construir uma referência pra gente estar avaliando projetos sociais. São cinco anos, estou 
no quinto ano, e o quinto ano é o momento que se chama assim porque vai fazer 
entrevista, vai a campo, vai observar o que acontece na prática. Porque até então a gente 
estava estudando. Então pra poder perceber o que está acontecendo na situação prática, 
eu to desenvolvendo cinco grupos, vocês são o quarto grupo  a gente chama grupo de 
coleta de dados. Por ser uma pesquisa da faculdade, uma pesquisa da universidade, tem 
uma série de técnicas, de procedimentos que a gente tem que seguir. Então, por 
exemplo: uma é que a gente tem que registrar direitinho tudo o que se fala pra estudar 
depois. Não posso, não tenho condição nenhuma de estar emitindo opinião pra vocês 
agora.Vou então precisar registrar tudo o que vocês falaram, depois eu vou estudar o que 
vocês falaram. Então pra isso precisa ser registrado. Como vai ser um trabalho dinâmico, 
de dinâmica de grupo, e eu tenho trabalhado também com registro em vídeo, e convidei o 
Góes pra fazer o registro em vídeo. Não só o registro da fala, mas também o registro de 
como que vocês vão interagindo no decorrer da fala.  Só que o Góes só pode registrar se 
vocês autorizarem e eu só posso divulgar aquilo que está registrado se vocês autorizarem 
a divulgação. Então a gente sempre traz todo o equipamento e a primeira coisa que a 
gente pergunta é se pode registrar, unicamente pra fins acadêmicos: não vai sair na rádio, 
na TV Globo, nem no Jornal Nacional, nem na Record. (risos). Então o Góes tem esse 
papel de ser um observador, só que ele não observa só com os sentidos da natureza, ele 
observa também com esse olhinho aqui e registra com esse olhinho aqui. A Angélica é 
psicóloga, faz trabalhos também com grupos e hoje ela vai estar contribuindo fazendo a 
observação do grupo. É diferente do Góes que registra a fala falada. A Angélica vai 
escrever a fala falada e vai também a ajudar observar. Aí eu junto o que ele registrou e o 
que ela observou pra gente poder fazer o estudo. A gente está pensando, o grupo, com o 
número normal demora em torno de uma hora e meia, duas horas. Pode ser que demore 
menos em função da gente estar com um número menor de pessoas. O que a gente pede 
é que as falas sejam o máximo espontânea possível, aqui não vai ter certo e errado, 
vocês falam aquilo que vocês acham, que pensam, de acordo com o que vocês vivem, 
com a experiência de cada um. Não existe essa coisa de certo e errado. O bom da 
história é a gente poder ter contato com a idéia mais espontânea de vocês. OK? Vocês 
autorizam ele a gravar?$ 
-MAJU: Eu nem fiz maquiagem, nada!$ 
-LEILA:Eu tenho um batonzinho, serve?$ 
-MAJU: Não, é brincadeira.$ 
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-LEILA: A gente pode começar com uma apresentação de cada um e se vocês tiverem 
também alguma pergunta a fazer à respeito da pesquisa, fiquem a vontade. E depois eu 
vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo  
-INES: Respondendo o básico?$ 
 
-LEILA: respondendo com aquilo que vem do coração. A forma de se apresentar também 
é de livre escolha, vocês se apresentam uns aos outros, umas as outras, somos todas, 
tirando o observador, somos todas mulheres.$ 
-INES: Na apresentação queria saber se é pra falar o que estamos fazendo num projeto 
social, ou só o nome?$ 
-LEILA: Não, pouco mais que o nome. Como a gente poderia conhecer melhor a Ines? 
Quem é a Ines?$  
-INES: Quem é Ines?$ 
-LEILA: Boa pergunta. Você que deve saber quem é a Ines, eu não sei.$ 
 -INES:  Vamos começar pelas pontas.$ 
 -LEILA:  Então está bom. Quem gostaria?$ 
-MAJU: Eu sou Maju:, meu nome é Maju. Eu sou viúva, tenho dois filhos: um casado e 
uma moça que mora comigo. Eu faço, gosto muito dessa parte social. Trabalho em casa 
com tear, nesse curso que estou fazendo um projeto social. E tenho uma vida bem 
simples, sou uma pessoa que eu gosto muito, eu danço, dançava, agora parei por causa 
do meu trabalho. E faço esporte, caminhada. Gosto de, parei com a hidro e vou voltar. E 
tenho uma vida assim, bem tranqüila. A viuvez me fez entrar neste aspecto de 
tranqüilidade, né? Com filhos já adultos, eu não tenho muito que ficar sassaricando por aí. 
Não tenho namorados, por opção. Tenho uma vida assim, bem regrada, bem tranqüila, 
bem serena. E não tem muita coisa a falar, assim, não. E apoio muito este trabalho social 
que fazem. Hoje em dia as empresas até estão admitindo pessoas que estão engajadas 
neste trabalho voluntário, né? Fui muito tempo voluntária, também, fui no HC, fui 
voluntária em creches, fui voluntária da Cruz Verde. É que eu acho que é um trabalho tão 
bonito e gostoso de se fazer quando você pode doar um pouco de si pra alguém, a 
recompensa é muito boa. Você vai lá pra dar e acaba saindo com as mãos cheias. 
Sempre é assim. Então, esse lado meu assim ainda estou batalhando pra encontrar um 
momento pra voltar a fazer isso. Deixei reservadinho lá, mas na primeira oportunidade eu 
vou voltar a fazer o trabalho voluntário. É isso só, tem muita coisa pra contar.$ 
-LEILA:E a medida que vem uma idéia na cabeça...$ 
-MAJU: É, no transcorrer da conversa. Sem interromper quem está falando.$ 
-LEILA: Não é fale agora ou cale-se para sempre.$ 
-MAJU: Não, não. Eu entendi. E no momento que elas estiverem falando eu espero a 
oportunidade, se me vier mais alguma coisa eu coloco.Precisa falar a idade?$ 
-LEILA: Ah, seria bom.$ 
-MAJU: Seis ponto seis.$ 
-LEILA: Olha, uma boa corrida.$ 
-MAJU: É um carro bom, viu? (risos) sadio, forte.$  
-INES:Sou eu agora?$ 
-MAJU: É, se você não quiser que pule pra outra é você!$ 
(Risos)$ 
-INES: Bom, eu sou Ines, sou mulher, mãe e trabalho com equipamento social, também, é 
uma obra social que atende estrangeiros e refugiados, brasileiros também. E faço um 
curso no projeto social também. De tear, estou com a MAJU, estamos já no avançado, né, 
e estou muito contente que tenha entrado nesse grupo.$ 
-LEILA: Há quanto tempo vocês estão no grupo?$ 

 22



-INES:Eu estou desde outubro do ano passado. Estamos numa fase bem avançada, 
fazendo peças pro projeto social.$ 
-GAL: Meu nome é Gal, sou casada há dois anos. Tenho três filhos, um de 20 e os 
gêmeos, de dez. Sou babá, passo o dia inteiro com uma criança de três anos, que tem 
que ter muita força, né? E meu dia a dia é corrido! Das seis e meia da manhã às dez da 
noite eu estou de casa pro trabalho, saio do trabalho, vou pegar meus filhos na escola, 
cinco horas, volto pra casa, pra cuidar da casa. Filho e marido em casa, é difícil.$  
-LEILA: E sábado?$ 
-GAL: Sábado é o dia livre que a gente tem pra descansar e correr atrás das crianças, 
né?. Que eles fazem curso de inglês, depois do inglês eles vão pro Bandeirante. Fica até 
uma e meia. Aí depois da uma e meia é que eles vêm pra casa. No domingo, às seis e 
meia a gente tem que levar eles pra natação, fazer esporte. Eles fica até meio dia e meio. 
Eu volto pra pegar eles, pra começar meu dia de domingo, pra ver se eu consigo 
descansar. Mas o que eu faço, eu gosto. Eu adoro, né! Que às vezes meu marido fala: 
“para de trabalhar um pouco!”. Eu vou cair de quatro, né? O importante pra mim é estar 
trabalhando e cuidando da casa e das crianças. Por que eu acho que quem está 
acostumado a trabalhar não para nunca de trabalhar. A não ser numa doença, que Deus 
me livre, que eu não quero ter. E o resto, eu vou em frente. Sou vizinha da Leila, a gente 
se conhece. E eu gosto de fazer essas coisas. Mas já fiz curso de inglês, já fiz espanhol. 
Fiz informática, mas não continuei pra frente porque como você sabe, com criança a 
gente tem que dar uma parada! Anda pra frente e deixa o resto pra trás. Mas se tivesse 
condições e tempo, eu continuaria fazendo.$ 
-LEILA: E Gal eu te convidei por causa dos seus filhos, que participam do projeto social 
da ACM.Fala um pouquinho disso.$ 
-GAL: O Nilson começou quando eu e a vizinha me falou do projeto social eu fui correr 
atrás. E lá a assistente social falou pra mim: “Vocês tem que ter renda baixa pra conseguir 
bolsa”. Aí, eu estava desempregada, né, que foi quando os gêmeos nasceram. Falei:  “só 
tem meu marido pra trabalhar! Tem duas crianças, e fralda e leite e tudo. O que ele ganha 
não tava dando. Era meus cunhados, meu irmão, minha irmã, que ajudava no leite, na 
fralda. Aí ela conseguiu uma bolsa pro Nilson, esse que tem vinte anos. Aí ele ficou 
fazendo natação em esporte. Aí ele fez o curso de informática. Aí a assistente social 
chamou ele pra ele, além de fazer a natação e o esporte, pra ele dar aulas pras crianças 
de computação, lá dentro da ACM. Ele ficava com medo de só estudar, aí ele fazia 
natação de dia de sábado e domingo, e durante a semana, ele ia dar aula pras crianças. 
Dava uma aula de natação e dava aula de informática pras crianças. Foi quando ele 
mudou de horário a escola, aí ele ficava só uma vez.$  
-LEILA: E esse trabalho que ele fazia também era do projeto social?$  
-GAL: Era o projeto social da ACM. A assistente social gostou muito, fez uma turma pra 
ver quem se dedicava mais. E ele foi o que se dedicou mais, ele gosta de fazer e fala: “ah, 
mãe, se eu pudesse eu ia pra ACM de novo. Porque a assistente social gosta muito dele. 
Mas como ele terminou o estudo e foi fazer cursinho, ele ficava só sábado fazendo esses, 
dando aula pra crianças. Depois ele parou, entrou na faculdade, né, graças a Deus! O 
caminho ainda é longo! Aí ele não faz mais, ele parou porque agora ele tem que estudar 
durante o dia, e trabalhar também. Ele fica quase chorando: “mãe, não tem dinheiro pra 
isso...”. Ele tem que depender de mim e do meu marido, pra poder ajudar ele. Comprar 
roupa, comprar sapato, material, que é muito caro. Eu falo pra ele: “eu sei que é bom ir 
pra faculdade. Mas que é difícil a gente gastar o que tem”. Eu tenho três, quando um me 
pede um sapato, os outros dois já estão ali na fila: “mãe, olha o meu”. Então eu, a minha 
prioridade é o Nilson, que ele é bolsista. Ele não pode perder a bolsa.$ 
-LEILA: E a bolsa de onde?$ 
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-GAL: do Mackenzie. E ele não pode perder a bolsa e não pode trabalhar. Porque quem 
ganha bolsa não trabalha. Se ele tem carteira registrada ele perde. Então fica eu e meu 
marido naquele (). Continuamos na ACM, já que ele tava na ACM eu fui correr atrás da 
bolsa dos dois. Aí a assistente social pôs os dois.Já tem três anos que o Vitor e o Vinicius 
estão fazendo natação e esporte na ACM, até às onze, onze e meia eles ficam lá. E é 
bom porque lá não tem só o esporte. Lá as eles viaja, leva as criança pra viaja. Leva, 
assim sexta-feira, traz no sábado; leva no sábado, traz no domingo. Então pra mim, eu 
gosto, porque eles estão crescendo, estão andando, estão conhecendo. Então eu não 
posso faltar! Chega dia de domingo, pode estar a chuva que tiver, vamos levar as 
crianças. E eles gosta assim. Pra mim é o esporte. Porque durante a semana eles já 
ficam o dia inteiro: das sete e meia as cinco, na escola. Então, domingo eles falam: “mãe, 
é o único esporte que a gente tem pra fazer”.$ 
-LEILA: E eles ficam período integral porque participam de algum projeto social na 
escola?$ 
-GAL: Sim, estuda no Lar do Adolescente Cristão. Na esquina da Cardeal. Na parte da 
tarde eles fazem esporte na escola e na parte da tarde eles estudam, estão na quinta-
série. O último ano deles nessa escola. Só tem sábado e domingo pra eles conseguir um 
curso pra eles jogar futebol, né? Mas eles não podem porque a professora não pode 
soltar eles. Porque eles estuda a tarde. Quando eles estudava de manhã, dava, mas 
agora é a tarde. Então, de manhã, não fica em casa, mas ta fazendo atividade na escola. 
Pra mim é bom, porque eu trabalho o dia inteiro.$ 
-SALETE: Bom, eu sou Salete da Silva, tenho dezessete anos, estudo, termino esse ano 
o colegial. Fazia curso na associação Bem Comum, mas saí porque tive que trabalhar 
com meu pai. Trabalho em casa, sou secretária dele. E, só. Fico em casa, namoro, gosto 
de sair. Ultimamente não estou saindo muito porque fico, tenho que ficar lá  pra ele.$ 
-LEILA: E na Associação Bem Comum o que você fazia?$ 
-SALETE: Lá, era assim, curso, que nem você tinha na escola. Tinha todas as matérias 
da escola, os professor passava algumas coisas que a gente não tinha feito na escola. 
Aprendi muitas coisas lá que na escola não passou.$ 
-LEILA: Tipo?$ 
-SALETE: Inglês, um monte de coisas. Em matemática, em ...$ 
-LEILA: E por que você entrou na Associação Bem Comum? 
-SALETE:  Eu entrei há um ano. Me inscrevi em 2007. É, 2007. Porque eu não fazia nada. 
Primeiro colegial, nunca tinha feito nenhum curso. Aí, eu falei assim: “não vou ficar em 
casa, minhas amigas vai tudo entrar no curso”. Aí entrei. Só saí mesmo porque tinha que 
trabalhar com meu pai.$  
-LEILA: E que trabalho que é o do seu pai?$ 
-SALETE: O cargo do meu pai é técnico de segurança. Eu trabalho, aí eu ajudo ele, tem 
vez que a gente vai dormir três horas da manhã, que eu já sei fazer as coisas dele. E sou 
secretária dele, atendo telefone, se tiver que mandar e-mail, que fazer algum serviço pra 
ele eu faço.$ 
-LEILA:– E você saiu do curso pra estar trabalhando com ele?$ 
-SALETE: É, também gosto, porque ano que vem, eu quero fazer faculdade na profissão 
dele pra gente abrir uma firma junto.$ 
-LEILA: Nossa, já está assim, tão decidida!$ 
-SALETE: Ele trabalha por conta. Ele tem a empresa dele, a gente vai  junto.$ 
-LEILA: E é faculdade de quê?$ 
-SALETE: De técnico de segurança. Eu ia fazer engenharia ambiental.$  
-LEILA: E tem uma coisa a ver com a outra?$ 
-SALETE: Tem, porque às vezes pra fazer precisa do engenheiro. Aí eu vou fazer que, no 
caso ele não precisa, já estou lá.$ 
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-LEILA: Então, vocês, não falaram o bairro onde vocês moram. A Salete mora aonde?$ 
-SALETE: Jardim Castro Alves.$ 
-LEILA: e fica?$ 
-SALETE: Na zona Sul. Perto do autódromo de Interlagos.$ 
-LEILA: É longinho daqui. De lá é pertinho.$  
 
 (Risos).$ 
-LEILA: E vocês?$ 
-MAJU: Eu moro aqui no Bexiga, na Bela Vista...na rua Major Diogo.$ 
-INES: Barra Funda.$ 
-GAL: Vila Madalena.$  
-LEILA: Uma das características desse grupo era ter pessoas de lugares, moradias 
diferentes; idades diferentes, sexos diferentes, tipos de trabalho e de benefícios de projeto 
social também diferentes. A gente tem quatro situações aqui: diferentes. Embora vocês 
duas participem da mesma organização, que faz o curso de tear. Mas moram em lugares 
diferentes, tem histórias diferentes, nasceram em países diferentes. Então eu vou fazer 
algumas perguntas. Agora, pra responder a essas perguntas, como não tem certo ou 
errado, né, a gente vai usar uma técnica diferente da de falar só. Eu vou usar uma mala, 
mas não é uma mala sem alça,  eu vou apresentar a mala pra vocês.  
(Risos)$  
-LEILA: Eu gostaria de saber: pra vocês, o que é projeto social? Vocês podem responder 
essa pergunta através dos objetos que tem na mala. Da forma que queiram: se quiser 
fazer projeto social  ou responder o que é projeto social de uma forma individual, podem. 
Se quiserem fazer em grupo, podem. Como quiserem responder. Só que antes de 
responder pela boca vocês vão responder fazendo, brincando um pouco. Essa mala tem 
vários objetos, dentre os quais alguns brinquedos.$ 
- MAJU: Então temos que abrir a mala?$ 
-LEILA: Tem que abrir a mala. Agora, pra vocês fica a vontade se deixar no chão, 
assim?$ 
-GAL: Não, pode deixar, fica mais prático.Quem vai abrir a mala primeiro? Levanta INES!$ 
- MAJU: Quem é mais curiosa abre.$ 
-LEILA: Lembram da pergunta? Qual é a pergunta? (todas respondem)$ 
-INES:  Tem que responder antes de abrir a mala?$ 
-LEILA: Não, não, abre a mala primeiro, antes da gente responder o que é projeto social, 
vamos responder o  que é projeto? Sem social. Só o que é projeto?$  
-GAL: Ah, gostei. Projeto social são...$ 
-LEILA: Então aproxime-se!$  
-GAL: Brinquedos que a gente doa pra crianças. É o que eu faço. Eu pego os brinquedos 
velho das criança, que eles usa mais, e vou dando sempre eles no metrô. A semana 
passada eles levaram. Porque eles pede pra mim: “mamãe, pega brinquedo pra levar!”.  
-LEILA: E se vocês pudessem construir, por meio dos brinquedos,  a resposta sobre o que 
é projeto? Sem a palavra social. O que é projeto? Vocês já se fizeram esta pergunta 
alguma vez?$  
-MAJU: Sim, o engenheiro quando ele vai construir uma ponte ele faz um projeto. Creio 
eu que ele faz, né? Então é algo que não está feito, e você tem que elaborar alguma coisa 
para que ele se apresente, se apronte, por assim dizer. Por aí, o caminho?$ 
-GAL: Construir sua casa.$ 
-MAJU: Projetar a vida.$ 
-GAL: Faz vários cômodo na casa! E, por exemplo, eu encontro com ela que ta 
precisando de um lar, eu convido ela pra ir morar naquela casa. E ela agradece e vai. 
(ri).$ 
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-MAJU: É temos que fazer um projeto de grupo. Geralmente as pessoas se unem em 
grupos! E elaboram alguma coisa pra montar esse, no caso ela citou uma casa. Nesse 
projeto vamos trabalhar com crianças? Vamos trabalhar com idosos? Vamos trabalhar 
com doentes? Aí, nesse momento que se está nessa reunião se vai ver aquilo que vai se 
fazer. Vamos trocar idéias. E começam dessa pequena reunião começam a sair idéias, 
criar coisas a respeito.$ 
 
-LEILA: Então, vocês estão numa pequena reunião.$ 
-MAJU: Estamos.$  
-LEILA: Tem coisas pra transformar idéias em montagens. O que vocês poderiam 
montar? Pode usar o chão também. Do jeito que vocês ficarem mais a vontade, ta? A 
forma que vocês estão sentadas está a vontade?$ 
- SALETE: Ta!$  
- MAJU: Primeiro uma casa?$ 
-GAL: Primeiro uma casa.$   
- MAJU: Mas a gente vai fazer o que com esta casa?$ 
-INES: A sede.$ 
-MAJU: De?$ 
-INES: Da...$ 
-MAJU: E este projeto? Estamos fazendo uma casa sem ainda termos...$ 
-INES: Tem que ter uma base pra fazer alguma coisa.$  
 -MAJU: Esse é um voluntário que vai trabalhar no conserto da casa, encanamento. Esse 
aqui pode ser o segurança desse local. Vai ser uma casa para crianças, para jovens, 
como vai ser? Pode ser pra criança?$ 
-GAL: Pode ser.$  
-MAJU: Se for pra criança, tem um voluntário aqui que é um palhaço, ele se coloca... é um 
palhaço que vai uma vez por semana divertir as crianças.   Esses são crianças. Vamos 
colocar aqui como crianças deste serviço social. Esse eu já falei que é o homem que vai 
consertar o encanamento; esse é o segurança da porta, da entrada desse local. 
Precisamos arrumar um local onde se vai fazer a comida, a cozinha. Não tem cozinha 
aqui. Isso é carrinho do quê?$ 
-GAL: É de enfermeira. Faz parte.$  
-MAJU: Aqui também faz parte. Esse local tem espaço pra ter um campo de futebol? 
Pode ser? É grande ou pequeno esse local?$ 
-INES: Não sei, mas onde tem criança...$ 
-MAJU: Onde tem criança tem que ter bola. Olha, tem um bebezinho aqui. É a cozinha. 
Aqui tem o local onde vai ser o atendimento médico...$ 
-INES: Tá muito diversificado...$ 
-MAJU: É, tá muito...ú, ú, ú. Tem que dividir! Uma casa tem que ter cozinha. Tem que ter 
local de banho, local de atendimento médico; tem que ter um espaço pra eles brincarem. 
Nós estamos colocando crianças, né? O voluntário palhaço está aqu não esqueçam dele. 
- (silencio 2 minutos)  
-GAL: Olha, esse aqui é o médico, gente! 
- (silencio 2 minutos)  
- GAL: Já existe um quadro... Esqueci seu nome...$  
-MAJU:  Mas o que estamos fazendo? É um projeto de quê?$ 
-INES: Não sei que projeto é...$ 
-MAJU: Mas nós temos que ter uma idéia.$ 
-INES: Mas tem que ter um local pra se reunir, certo?$ 
-MAJU: Essa aqui é uma cadeirinha do jardim. Onde está o jardim?Agora tem uma coisa, 
Ines isso aqui é uma entrada? Então isso tem que estar pra lá.$ 
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-SALETE: É.$  
-MAJU: Então vamos mudar este pra cá. Esse segurança fica aqui, o doutor fica aqui, 
essa maletinha com a medicação aqui.$ 
-GAL: Aqui tem a sorveteria...$   
 
-INES: Acho que deveria ser uma casa de cuidados, né? Pra atender pessoas que 
precisam de cuidados sem precisar de um hospital.$ 
-MAJU: É uma casa que respeita crianças que venham com problemas de saúde. Não é 
só crianças sadias. Crianças especiais, a gente precisa ter uma parte para ser atendidos. 
Casa social que dá atendimento também a isso.$ 
-INES: É, mas pelo fato de ter cama de hospital poderia ser alguma coisa pra pessoas 
que precisam de cuidados médicos sem precisar de um hospital, entendeu?$ 
-MAJU: Sim, mas se você tem uma casa que tem crianças com AIDS tem que ter um local 
assim. Não é um hospital, é uma casa que assiste crianças, que recolhe crianças...Na 
parte musical só tem esse negócio aqui? Essa casa não tem cozinha? As crianças não 
comem.$ 
-SALETE: Tem as coisas aqui.$ 
-MAJU: Essa é a entrada... Isso aqui o que é?$ 
(respondem todos juntos: uma escada)  
-SALETE: Isso aqui é o quê?$ 
-MAJU:  Não sei Gal o que você montou lá?$ 
-GAL: Isso aqui é a cidade. Tá crescendo a cidade. Uma praça pras crianças... pras 
pessoas sair brincando.$ 
-MAJU: Uma praça pra cidade?$ 
-GAL: Uma praça pro projeto.$ 
-INES: Um jardim, então.$ 
-MAJU: Um jardim pras crianças ficarem. $ 
- (silencio 1 minuto)$ 
- MAJU: Esse carro é melhor pra transportar mantimentos. Ele vai ficando aqui, ó! É carro, 
trator. A Leila podia usar esse apito. Na hora de parar ela apitava pra nós aqui.$ 
-LEILA: Vocês acham que está próximo do que é projeto.$ 
-MAJU: Porque é assim, o que a gente vai falando vai colocando, do que tá acontecendo, 
né?$  
-LEILA:– E pra Salete ta faltando coisa? Tá próximo do que você gostaria?$  
-SALETE: Não.$ 
-GAL: Eu acho, que se eu tivesse brincando em casa, estaria assim. É o que eu faço com 
as minhas crianças, né? Sempre mais o Victor e o Vinicius vou montando pra brincar.$ 
-LEILA: Nessa brincadeira, Gal o que você fez?$ 
-GAL: eu coloquei aqui, que pode ser uma cidadezinha, tem uma cidade. As crianças tão 
sentadas aqui brincando, jogando. Tem uma praça assim, por exemplo, naquela novela 
das nove tem aqueles louco, né? Ali tem bando pras pessoas senta, eles sentam, uns tão 
brincando outros tão sentados lá observando o que tem de legal.$ 
-LEILA: E por que você acha que este é um projeto social?$ 
-GAL: O que eu acho: projeto social é onde tem as criança sempre que precisa de uma 
ajuda, que não tem pai, que não tem mãe. Tem um lugarzinho onde alguém leva eles e 
deixa lá.$ 
-LEILA: E a Salete:, o que você fez? O que você construiu?$ 
-MAJU: Pra alegrar um pouco eu coloquei isso. Essa pessoinha ta chegando com flores.$ 
-SALETE:  Construímos juntas, no caso uma associação tem que ter essas coisas.$ 
-LEILA: Então você se sente construindo junto uma associação? Que associação.$ 
-SALETE: Ajudar pessoas, crianças carentes, pessoas que precisam.$ 
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 -LEILA: Vamos sentar um pouquinho agora?$ 
-GAL: Isso aqui ta igual a casa da minha sogra! Chega a tarde ta todo mundo no banco, 
uns sentados pra lá, outros pra cá. Uns na mesa de dominó, baralho, um copo usado, só 
faltou a água e o cavalo.$ 
 
(Risos)$ 
-GAL: Fica com mais cara do interior.$ 
-LEILA: Te lembrou o interior?$ 
-GAL: Me lembrou a cidade de meu marido, Montes Claros, na roça. Tudo assim meio, 
cada um tem um cantinho.$  
-MAJU: Eu já vi uma coisa meio utópica, porque nem todo lugar aonde acolhem crianças, 
eu não vou a tantos lugares, os poucos que eu fui era mais hospital. Mas assim, e você 
entrando nesse lugar você está levando flores. É aquele personagem assim, que dentro 
daquele quarto onde tem uma criança ali, estava tudo branquinho, tudo muito sem vida, o 
abajur amarelo com as margaridinhas amarelas também deu um toque assim de um 
pouco mais de vida. Não é porque é um local onde acolhe essas crianças que tem que 
ser um lugar triste, pobre, sujo. Não, tem que ter alegria, tem que ter, o palhaço vai uma 
vez por semana levar essa alegria, essa coisa assim tem vida. Tem vida ali, vamos viver. 
A brincadeira, a dispensa ali com os mantimentos. Ali esse cantinho, onde eles estão 
todos, pode ser depois do almoço onde está tudo esticadinho aí, tomando um solzinho, 
alguma coisa do gênero. Então, assim, é utópico porque não é bem assim as coisas. A 
realidade é outra. Mas como nós nos unimos aqui, somos pessoas que vamos idealizar 
um projeto para fazer um local, nós já tínhamos o terreno! Nós já tínhamos todos os 
personagens, tínhamos as peças. Então cada um de nós, com a sua alma, com a sua 
inspiração, foi idealizando aquilo... nessa idealização, de igual o que fica é a união da 
sociedade, da associação, do social, né? É um pouco de cada um de nós que ta ali. Foi 
pingando assim, aquilo que cada uma de nós imaginamos o que poderíamos fazer de 
melhor ainda pra tantas situações que quando a gente sai aí a gente vê.$ 
-LEILA: Maju você falou uma palavra bonita: vocês construíram um projeto social que é 
um projeto utópico, né? E o que significa utópico?$ 
-MAJU: Que não é sempre assim. Isso é uma coisa que nós sentamos aqui, quinze 
minutos. Bom seria que realmente, na verdade da vida, né, as pessoas em pouco tempo 
se reunissem e: “ganhamos um terreno numa doação; vamos construir uma casa; aqui 
tem piscina, tem quadra de esportes, tem enfermaria. Então vamos acolher crianças 
indistintamente. Com AIDS ou não, com problemas cerebrais ou não, qualquer tipo de 
pessoas. Então as pessoas estabelecem, criam quadrados e ali vai ser feito x coisas. E 
não arreda pé, não. “Só crianças assim, só crianças assado, só crianças assado”. Então 
eu vi que é uma coisa assim, é gostoso de ver, eu não conheço muitos lares, por isso que 
eu achei que esta coisa aqui, tão rapidinho que nós fizemos, e foi tudo coisa colocada 
com alegria. A gente tava querendo mostrar que apesar das crianças não terem pais, 
serem crianças órfãs, abandonadas, sei lá, doentes, elas podem alegria. Deve ter lares. 
Deve ter, gente, por favor, eu não estou falando com conhecimento de causa. Eu fui 
voluntária de hospital, né? Uma casa onde só tenha aidéticos, crianças com aids, eu 
nunca entrei, tenho vontade, mas nunca fui. Eu não sei se tem todas essas coisas 
gostosas, bonitas, eu não sei.$ 
-LEILA: No projeto de vocês tem.?$ 
-MAJU: No meu projeto tem; no projeto das minhas companheiras também.$  
-LEILA: Quem já ouviu essa palavra que ela falou: utópico?$  
-INES: É uma coisa que não é a realidade, uma coisa imaginária. Tantas coisas que você 
pode fazer bonito, no papel, mas na realidade é outra coisa. E às vezes é outra coisa 
porque as barreiras que você vai enfrentar são difíceis.$  
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-MAJU:  ás vezes tem idéias boas.$ 
-INES:  mas você topa nas coisas.$ 
-LEILA: a partir do que elas falaram ficou mais claro o que é esse projeto social que elas 
falaram que é utópico, o que ficou pra você, Salete?$ 
 
-SALETE: que é assim, as pessoas falam: “vamos fazer isso”, mas nunca chega no lugar 
algumas coisas. Tipo uma planta. Faz daquele jeito. Tipo de uma associação, que nem 
fez aqui. Mas nunca fica do jeito que pensava, que era. Sai no comercial, é aquela coisa, 
mesmo.$  
-LEILA: Aquela coisa ideal.$ 
-GAL: Era bom se fosse tudo verdade. Onde andar, ver a realidade, mas a gente não vê 
nem 10% da realidade.$ 
-LEILA: nem 10%?$ 
-GAL:  nem 10%.$ 
-MAJU:  eu moro no centro da cidade, meu bairro fica bem central, né, que ali eu tô a 
dois, três minutos da Consolação, da biblioteca. E eu vejo ultimamente, se eu sair de 
manhã às sete horas e ele estiver deitado ali porque ele cheirou cola a noite inteira, 
quando eu voltar às quatro horas ele está no mesmo lugar. Então, me passa assim, já fiz 
várias vezes essa pergunta pra mim mesma, eu jamais poderia imaginar que eu tivesse 
que desviar como se fosse um saco de lixo. Porque às vezes ele interrompe a passagem. 
Então eu procuro sair de perto dele. Eu só olho, meu coração dói, eu lembro dos filhos 
que eu tive: carinho, que a gente criou, educação, acolhimento do lar. E vejo aquela...é 
um ser humano...dezessete anos. Mas eu transpasso. Eu corto caminho. Eu não me 
abaixo pra tirar o cobertor que ta um calor insuportável e ele esta drogado e não sabe. Eu 
não me abaixo! Porque sinceramente às vezes eu tenho medo daquela criatura. É uma 
criança. Quando eles vêm quatro, cinco, com aqueles cobertores arrastando enrolados, 
se eles estão numa calçada eu atravesso a outra. Eu nunca pude imaginar que eu 
pudesse chegar na minha  idade e tivesse medo de criança. Se eu vejo aquelas criaturas 
em baixo do viaduto...na minha rua tem os velhos que bebem cachaça e eu não tenho 
tanto medo quanto tenho dos meninos. Eu tenho tanto medo. Eles não sabem., eles 
pedem meu sorvete, “Dá um pedaço”.Eu dou inteiro, eu nem discuto, ponho na mão 
deles. Eu vejo  os idosos, os velhos  no viaduto onde eu moro, um dia eu parei pra 
conversar com ele, saber o  nome dele, teve pai, mãe, vinte anos, ele me contou cada 
coisa  ele me contou coisa ().$ 
-INES: Por que?$ 
-MAJU: Porque é assim, fica um determinado tempo, ele não arruma um emprego () Já 
liguei para o serviço social pra vir buscá-lo,  eles falaram “ que nós não podemos, não 
temos  tempo para acolher todos esse mundo que vive assim. () de vez em quando 
alguém ajuda e vem com as ataduras limpas. Então, todo esse serviço que a gente vê 
social, e, às vezes não tem ninguém, não sei o que acontece. Uns três, quatro dias, ta 
vazio... $ 
-LEILA: A Ines te perguntou porque.$ 
-INES: Eu sei. Porque a prefeitura de São Paulo tem uma perua que chama-se “Acolher” 
que passa  todos os dias. E mais, no inverno eles freqüentam o albergue.$ 
-MAJU:  Mas eles voltam!$ 
-INES: Não. Eu sei que eles voltam. Mas a função deles [da prefeitura]  é tirá-los da rua. 
Porque mesmo no verão a rua é muito fria, né? Estamos no quente, em casa, mas se 
você ficar na rua é frio de madrugada. E mais ainda dormindo no chão.$  
-MAJU: Mas tem albergue.$ 
-INES: Mas na rua eles têm liberdade. Liberdade que eu falo assim, porque no albergue 
você tem que tomar banho, primeiro. Tem horário de jantar, tem horário de tomar café. 
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Não é assim: eu durmo até meio dia e vou tomar café meio dia e meio. Como todos temos 
em nossas casas. Temos horário de levantar, tem que trabalhar, vai pra escola. Tem 
horário pra almoçar, tudo bem, pode ser que eu almoce meio dia e você uma hora, porque 
você chega uma hora do trabalho. Mas não é assim: eu durmo até meio dia depois vou 
tomar café. Eles não querem. Na rua você não tem horário.$ 
 
-LEILA: Interessante que vocês estão falando é assim que tem algumas divisões. Tem um 
projeto social que é utópico, é quase um paraíso. Quando você pensa, tudo de bom, 
alegre, como o projeto que vocês construíram aqui. Aí quando vocês olham pra realidade 
é ao contrário. É isso? Então o projeto social pensado é uma coisa.$ 
MAJU É uma belezura!$ 
-LEILA: É uma belezura. Só que o projeto social na realidade não é. Por quê? Aí vocês 
falam assim: mas mesmo as pessoas que podem ir a albergue preferem a rua pela 
liberdade.$ 
- MAJU: Dito por elas.$ 
-LEILA: Quer dizer, aquilo que uma belezura pra um pra outro pode não ser uma 
belezura, pra outro pode ser uma outra coisa.$ 
-MAJU:  Isso que nós estamos colocando fica meio fantasioso porque: deixa ver se eu 
coloco bem as palavras pra ter entendimento. A pessoa que vive vinte anos,como aquele 
senhor, ainda está lá, pode passar lá que ele está lá. Na rua. Se eu falar pra ele: “olha, eu 
faço parte de um projeto social assim, muito bom, funciona bem, isso, mais aquilo”. Pode 
até ser que ele vá na boa, goste e fique lá. Com o passar do tempo ele vai aprender 
algum trabalho manual, alguma coisa. E se interessa, depois volta pra sociedade, 
continua a vida dele. E pode ser que ele me responda como o outro respondeu pra mim. 
Ele ficou cinco anos deitado num canto lá, eu estudava a noite, levava todo o meu lanche 
pra ele. E a moçada queria saber por que eu não comia meu lanche. Então eu falei: “tinha 
um rapaz, assim, assim, ele foi atropelado – ele veio da Bahia. Ele me contou toda a 
história dele – e eu gosto de conversar com essas pessoas – ele veio da Bahia tentar a 
vida aqui, não conseguiu, foi atropelado, ficou um tempo no hospital, se recuperou 
daquele momento dele. E eles mandam pra casa, pra rua né,  não tem casa vai pra rua. E 
ele saiu. Manoel é o nome dele. E ele não ficava perto das pessoas que bebiam bebida 
alcoólica, que ele não bebia. Às vezes eu passava ele pedia remédio pra passar nas 
pernas, porque tinha atrofiado as pernas. Essas latinhas que vende, de cânfora, isso não 
é pra resolver. Eu comprava pra ele, levava meia, e tal. Quando eu voltava do colégio a 
noite, eu tava fazendo supletivo, eu  deixava meu pacotinho. Aí um dia eu falei pra ele: 
“Manoel, quando você ver um pacotinho assim, fui eu que deixei”. A moçada da escola 
soube, adivinhe: quando era sanduíche de sardinha ninguém queria comer, então eles 
mandavam tudo pra mim pra mim levar pra ele. Eu falei: “o moço vai se entupir com esse 
lanche”. É muita coisa pra ele. Aí ele falou que ele dividia com o pessoal. Ele ficou la 
anos. Aí passou um tempo ele sumiu. Será que ele... porque ali já atearam fogo nas 
pessoas, umas coisas muito doida. O que será que aconteceu com o Manoel? Será que 
ele piorou, levaram ele pra um lugar? Ele foi convidado por uma igreja evangélica pra 
levá-lo. Só que [na igreja] ele não podia ouvir rádio nem ler revista.  Ele falou pra mim: “eu 
prefiro morrer aqui do que ficar trancado lá dentro, sem ouvir rádio”. Eu dei um radinho de 
pilha pra ele. E [na igreja] não podia ler revista. Aquelas coisas, deixa pra lá. O Manoel 
sumiu, depois de uns dois anos eu estou descendo a rua que moro, que eu vejo subindo, 
segurando duas multetas, de bota ortopédica? Nos abraçamos, no meio da rua, fico 
emocionada de contar isso. Ele recebeu uma ajuda, foi pra um local, levaram uma cadeira 
de rodas, ele ficou bastante tempo de cadeira de rodas, depois ele teve as muletas. Sabe 
o que ele estava indo fazer? Tinha um grupo, desses de rua, na rua de trás. E ele disse 
pra esse grupo que ajudava ele a tomar banho. Eu via sempre um lençol fechado assim. 
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E com uma lata de água, esse pessoal que podia andar, mexer mais ou menos assim, 
dava banho nele. Ele falou que o dia que ele saísse dali e melhorasse ele ia levar um 
peixe pra comer com eles assado. E tava com uma sacola. “Gente, vocês não podem 
acreditar!”. Ele cumpriu a palavra dele. Ele falou: “estou indo levar o peixe para os meus 
companheiros”. Ele tinha uma índole! Ele só não voltou pra Bahia como eu sugeri porque 
ele falou: “eu vim pra vencer aqui”. “Eles lá são muito pobres. É um interiorzão” – ele falou 
– “eu não posso voltar pra lá de mãos vazias”. Eles têm muita hombridade, eles têm muito 
brio. Então ele falou: “eu vou carregar mais problemas pra eles. Eu doente desse jeito”. 
Então, eu falei me dá endereço, eu escrevo, eu digo como você está. Ele disse: “de jeito 
nenhum”. Se negou. Bom, toda essa história acabou e ele ficou bem com aquelas botas, 
andava com dificuldades, estava se sustentando nas próprias pernas. E tava com uma 
banquinha vendendo coisinha na rua. Bala, e tal. Deram oportunidade pra ele. Então não 
é todo mundo – como essa pessoa que a Inês citou, que eu contei agora – e tem uns que 
vão. Tem pessoas que estão naquele meio ali que devem ter feito escola, sabem falar 
bem. É que eles vão se acabando tanto como ser humano que depois não tem como 
reagir. Mesmo que queira, né?$  
-LEILA: Trazendo pra vida de vocês. Vocês todas, de alguma forma, participam de 
projetos sociais. Existe essa distância tão grande entre o projeto que vocês participam e o 
projeto utópico?$  
-MAJU: O projeto que nós participamos?$ 
-LEILA: Por exemplo, a Salete participa ou participou de um projeto social, a Gal tem os 
filhos que participam dos projetos sociais, vocês participam de um projeto social. Como é? 
Vamos dizer assim: existe alguma relação entre esses projetos que vocês participam e o 
ideal que vocês têm?$  
-INES: Esse projeto social é diferente do que nós participamos porque o nosso é só, você 
vai pro curso, aprende uma coisa pra você ter uma renda, e depois você vai... Esse nosso 
é muito mais complexo, porque ele atende pessoas que não tem moradia. Há uma 
diferença muito grande. E o nosso é um projeto bom, porque assim, dá cursos pra 
pessoas que querem conseguir uma renda ou, pelo menos, chegar a ter um sustento. 
Que não pode ser muito grande, mas se você ir atrás e procurar outros caminhos, você 
consegue. E ele é bem pensado. Eu acho que é bem pensado e dá bastante assistência 
porque no curso, tem seguro, assistente social, advogado. É uma coisa que te dá um 
apoio. Se você precisar do atendimento além do curso, você têm um apoio, e um apoio 
bom.$  
-LEILA: E é projeto social?$ 
-INES: É projeto social. Então, se você esta interessada mesmo, a sair de uma situação 
ruim. Que você esteja num albergue, alguma coisa assim, mas precisa querer, que a 
primeira coisa é querer sair dessa situação pra ter uma moradia, senão própria, pelo 
menos alugada, e caminhar em frente, é uma coisa boa.$  
-LEILA:– E a  Salete?$ 
-SALETE:  Eu até participei. Tipo lá no curso que eu fazia, eles davam cento e cinqüenta 
por mês, pra nós, ajudar em casa a comprar o que precisava.$  
-LEILA: É uma bolsa, que tipo de bolsa?$ 
-SALETE: Bolsa, assim, tipo bolsa escolar. Eles enviava todo mês. Eles dão pra quem tá 
lá. Cento e cinqüenta ajuda nos estudos, sei lá, comprar coisa pra casa.$ 
-GAL: Depende do bairro. Porque onde você mora é onde meus irmãos moram, lá perto 
de Interlagos. Então, lá eles têm essa facilidade porque lá é um bairro mais pobre. Já 
aqui, eu lutei muito pra conseguir ganhar alguma coisa. Eles só falavam: Vila Madalena, 
Pinheiros, é um bairro, onde a senhora tá citando não existe isso.$ 
-MAJU: Programas pré-estabelecidos, pra quem mora num setor X, não é. Porque eu fui 
voluntária numa creche na Vila Mariana e tinha um grupo de pessoas pobres! Então, eram 
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aqueles prédios maravilhosos, aquele paredão imenso e aquela portinha. Quando você 
tava lá dentro era o bicho. Era “o” cortiço. Todas as crianças estavam inscritas na creche. 
Desde seis meses até seis anos que depois vai pro ENEM. Você não dizia, que ali, 
naquela rua, existia alguém. Então, está no programa porque no bairro X, bairro Y, tem 
pessoas, moradias, bem paupérrimas, o meu bairro tem.()$ 
 
-GAL: Igual Vila Madalena, eu não posso dizer “eu não quero”. Eu vou ter que pagar. 
Porque de graça só escola da Prefeitura e Estado. Porque o resto ninguém tem nada. Eu 
consegui a bolsa pra eles...$ 
-MAJU: Programas de bairro de periferia, e ali não. Acho que é por aí que eles trabalham, 
deve ser.$ 
-GAL: Quando o meu filho ficava na creche, na Rua Harmonia, na creche do adolescente 
cristão, eu tinha tempo, eu ajudava na creche. Aí a diretora me chamava: Gal vem ser 
voluntária, aqui tem muita criança. Principalmente na hora do alimento. Então eu ficava a 
tarde inteirinha até quatro e meia, cinco horas, eu ficava com as crianças. Eu ajudava a 
dar banho, eu ajudava a dar a jantinha da tarde. Era muito bom. Porque eu aproveitava 
aquela tarde e já estava com meus dois ali. Queria,  e eu gosto. Eu gostei. De vez em 
quando, que tem festa, tem algum evento lá na creche, eu vou.$ 
-LEILA: A Salete queria falar uma coisa?$ 
-Salete: Lá no bairro tem bastante [bolsa]. Eles fornecem na escola. Pra fazer qualquer 
tipo de curso aí é terça, quarta, quinta. Quatro horas você vai estudar, vai ganhar 
duzentos e cinqüenta. Qualquer tipo de curso. Isso ajuda bem. Não é tão carente o bairro 
assim.$ 
-MAJU: É bolsa família, bolsa o quê?$ 
-SALETE: Bolsa pra ajudar. Só entra lá quem estuda, quem terminou.$ 
-MAJU: É ligado a Prefeitura, como que é?$ 
-Salete: Esse aí não sei, o que eu tava,  não era uma Ong. Vinha aquelas pessoas ricas 
que ajudavam, depositavam na conta. Quem deposita esses cento e cinqüenta são as 
pessoas ricas que ajudam os mais carentes.$ 
-GAL: que eles falam o padrinho, né?$ 
-LEILA: Essa ajuda que se dá, de padrinho ou bolsa, pra vocês isso é parte de um projeto 
social? Faz parte?$ 
-GAL: Faz. Os meus nunca receberam, porque como eu sempre, há 12 anos, 22 anos, 
23anos,  eu moro na Vila Madalena, a gente nunca tive, a única coisa que eu sempre tive 
das criança, por exemplo, essa escola que eles estudam, eles têm, meia bolsa particular, 
() uma escola dá doações. As crianças, então as crianças, a prefeitura tem o quê? O leite, 
a comida, o almoço e o lanche à tarde. Eu mãe, levo o material escolar, a roupa do 
uniforme. Somos a gente que paga. Então, tem os padrinho. Os padrinho dá todo mês 
deposita assim cinquenta, vinte, trinta. Na conta da escola. Não pode ser diretor, nem 
subdiretor. Por exemplo, no mês passado a Levis. A Levis fechou o escritório na Paulista, 
chamou um grupo de vinte pessoas, foi pra escola, pintaram toda a escola, reformaram, e 
deram pras crianças assim vinte mil. Quer dizer, vinte mil pra terminar de fazer o que a 
Levis não conseguiu fazer. Então, lembrança, presente, presentinho pras criança no dia 
da criança, a Levis dá pra cada criança um par de tênis. Que a gente foi na reunião a 
semana passada: “vai chover direto”, que as criança nunca recebe isso. (ri). Recebe isso 
aí! Mas é uma coisa que acontece de vez em quando.$ 
-LEILA: E pra vocês, a a Gal respondeu que sim. Que essas doações fazem parte. E 
vocês, o que acham? Isso tem a ver com projeto social?$ 
-SALETE: Tem, porque ajuda as pessoas que precisam, que necessitam.$ 
-LEILA: ajuda em quê?$ 
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-SALETE:  às vezes a pessoa quer fazer um curso, mora longe e não tem dinheiro, pode 
ajudar, ajudar em casa também.$ 
-LEILA: a outra pergunta que eu queria fazer pra vocês: na visão de vocês, pela 
experiência de vocês, pra que serve projeto social?$ 
 
-GAL:  Eu e meu marido a gente ajuda as criança com câncer na Pompéia, Perdizes,  ele 
ajuda as criança com câncer e eu ajudo os idosos com câncer. Então, quando eles liga lá, 
falam: “o nosso projeto”. Quer dizer, eles estão cuidando das criança, e liga lá pra casa 
atrás da gente dar uma quantia por mês. Eles já falam: “a senhora pode doar vinte, 
porque o remédio, por exemplo, da Maria custa trinta. Então se a senhora der vinte e a 
outra der dez ela vai ter esse remédio pra tomar. Então teve um tempo que andou assim, 
uns projeto. Eu falei pro meu marido: “eu não vou dar, eu não vou pra fazer uma doação 
pra projeto. Porque a gente dá o dinheiro e vê na teLevissão o que eles estão fazendo 
com o dinheiro, né?$ 
-LEILA: O que eles estão fazendo?$ 
-GAL: Eles tão desviando o dinheiro das criança pra comprar casa, comprar carro, pra 
viagem. Era esse o projeto deles. Então a menina me ligou, eu falei:”eu não vou. Que eu 
tiro da boca de três crianças pra dar pra vocês e o dono do projeto, que afundou a casa, 
ta indo passear com o dinheiro!”. Ela falou: “mas sabe, é que as criança tão sem dinheiro”. 
“As crianças tão sem dinheiro porque a gente ta dando o dinheiro e vocês tão gastando 
todo o dinheiro. Falei pro meu marido: “eu não vou”. Aí ele falou assim: “mas é as criança 
com câncer, eu fico com dó”. “Então você dá”. Toda uma vez por mês o rapaz vai lá e 
acerta. Ele falou assim: “se a senhora tiver dúvida vá com seu marido lá pra o hospital. 
Não custa nada a senhora entrar lá dentro do nosso projeto pra senhora ver as crianças 
que tem câncer que estão lá dentro com seu dinheiro”. Eu falei pro meu marido: “vamos 
lá?”. Ele falou: “ah, não tenho tempo não”. Mas ele manda bacana o dinheiro. Eu acho 
que tem o projeto certo e o projeto errado. Muita gente que pega o dinheiro, se é 20%, 
10% fica com as criança, 10% fica pra “aquele”, “aquela” lá que ‘precisa” daquele dinheiro. 
Não foi, como a gente tava dando, que é aquele senhor e aquela senhora desviaram o 
dinheiro e foram embora para os Estados Unidos. Foi a gente que dava pra ele. Fazia 
doação pro projeto e eles tirou aí e fiquei meio aborrecida e não dei. Meu marido ainda 
dá. Todo mês ele dava pra criança com câncer. Deus me perdoe eu não acredito. Acho 
que eles dá pros adultos, pra quem não precisa.$  
-LEILA: A gente podia pensar com todos esses exemplos que vocês trazem: projetos dos 
jovens que fazem cursos, recebem bolsa, projetos da escola que dá bolsa de inglês, da 
ACM,  pensando em todos esses projetos que voces experiência ou  tem notícia porque 
ouvem falar: o que é certo, ou o que deveria ser certo, e o que é errado?$ 
-INES: Difícil, é difícil. O que é certo, né?$ 
-GAL: Na ACM eu gosto, porque eu to lá, eu vejo. Eu fico lá olhando, eu converso muito 
com a assistente social. E o que é errado é assim: ela põe aqueles grupos de criança: são 
dez crianças pra oficina, mais dez vão pra quadra, mais dez vão pro volei,  mais dez vão 
na ginástica. Então tem criança ali que ela chama a gente e conversa: essa criança é uma 
criança de baixa renda, eles vêm de longe, então, o que eles faz? Eles chega lá e acham 
que tá no quintal da casa deles. Eles brigam com outras crianças, eles bate, eles xinga. 
Ela fala: isso aqui são crianças que a gente vai ter que trabalhar com eles. Durante a 
semana ela chama os pais daquelas crianças pra conversar sobre o comportamento deles 
junto com outras crianças. Porque teve mesmo uma outra assistente social que tava 
conversando com a gente, falou: “se eu fosse por esse com esse não ia dar certo”. Esse 
menino não ia se sentir bem do lado desse menino.$ 
-LEILA: Por quê?$ 

 33



-GAL: Aí a gente queria saber porque. E ela falou: porque esse menino vem de uma área 
assim, vem de favela. Quer dizer, se a gente não por gente da favela junto com a criança 
que tem uma casa, uma moradia, ele nunca vai se sentir quem é quem. Então, que ela 
fez? Ela juntou. Chamou os pais, aqui é pro pobre e pro rico, então todos têm que ser 
iguais. Tem que sentar na mesa junto pra comer um lanche, pra discutir um assunto, pra 
brincar.$ 
 
-LEILA: Não faz discriminação, né?$ 
-GAL: não faz discriminação.$ 
-LEILA: Isso seria o quê? Certo.$ 
-GAL: Isso pra mim é certo. Não importa, da idade, se elas vem de uma favela, mas ta aí 
junto com os meus, com os outros, com os amigo. As crianças que amanhã não vão se 
sentir tão diferente. Tem muita gente que faz, reclama de tudo. Eu gosto disso assim...$ 
-LEILA: E o que seria errado?$ 
-GAL: Errado? Por exemplo: essa mesa é velha, quebrada, a outra tá toda novinha, ponha 
ela pra esse lado. Põe essa lá do lado, tem muita gente que não vai aceitar. Por que por 
uma cadeira quebrada do lado daquela que ta bonitinha?. Aí chegam as visita ninguém 
quer sentar nessa, quer sentar naquela. Isso é pra eles, não pra mim, que sou simples, 
sou pobre. Pra mim tá tudo bem, mas pra muita gente é errado. Tem muita gente que não 
pega na mão de uma criança pobre, suja, que tá no chão, sem uma roupa. Eles não 
pegam. Porque na escola do meu filho, já aconteceu isso, e como eu gosto de bater boca 
mesmo eu bati, lá na escola, briguei, chamei a diretora e falei. Porque o menino vem do 
outro lado. A gente fala: vem do outro lado do mundo, cinco horas da manhã, aí ele chega 
na escola, ele não quer estudar, ele não quer... ele só quer só ficar brincando. Aí tem 
aqueles que falam: porque ele é assim, porque ele é assado. Então a gente chama a 
diretora. Fala: “oh diretora, ou a senhora acerta e conversa com a mãe e o pai do menino, 
ou a gente vamos ter que fazer uma reunião de novo aqui pra botar todo mundo em 
grupo. Porque não é certo. O menino não tava se achando assim com as outras criança. 
Que a gente sentia. Ele falava: eu olho pro meu pé vejo que eu venho com tênis rasgado 
e os meninos vem com tudo bonitinho, bem arrumado. A mãe dele falou lá: “eu não sei o 
que fazer”. “Diretora, aqui – você fica falando – não é uma escola particular, é uma escola 
de doação”. Entra o pobre e entra o rico. Isso aqui é normal numa escola. Então não pode 
uma criança ser desse jeito. Foi tanto que o coitado do menino, ele mora depois de 
Interlagos, teve um assalto na escola e ele é bem moreninho e tem umas cicatrizes assim. 
E chamaram a polícia. Na hora que o menino saiu da escola o policial chegou e foi o 
primeiro que pegou, foi ele. Quer dizer que tava todas as crianças, mas o policial estava 
só enxergando aquele moleque! Aí foi que todo mundo entrou com ele e deu a maior 
confusão. Porque ele não chamou um branco? Foi chamar justamente um menino negro? 
Porque os policial acha também que o negro é um racista, né? É negro é bandido!$ 
-LEILA:– A Ines falou que é difícil. Por que Ines?$ 
-INES: Difícil falar o que é certo ou errado. Porque  assim: se eu to na frente de um 
abrigo, um albergue ou uma escola, eu acho que a pessoa tenta fazer o melhor que ela 
tem, né. E às vezes os recursos que ela tem, ou pessoas que ela tem junto pra trabalhar, 
às vezes não conseguem fazer o que eles idealizaram. Às vezes a pessoa pode fica 
frustrada de não poder fazer. Então, uma que ta fora fala: “isso ta errado”. Mas não sabe 
a dificuldade que eles têm de fazer pra colocar as coisas no lugar certo. Então é difícil 
chegar e falar: “ta errado”.$ 
-LEILA: Eu tava pensando aqui na palavra ética. Vocês falaram em utópico, vamos falar 
uma palavrinha diferente: ética. Segundo vocês, o que é ético num projeto social?$  
-GAL: Ética?$ 
-LEILA: Você lembrou de quê?$ 
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-GAL: Eu lembrei muita coisa, porque quando meu marido me fala assim: “põe a bolsa 
nas costas e vai pra rua. Em meia hora você chega lá!”. (ri). $  
-LEILA: Por quê?$ 
-GAL: Porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosta de estar andando. Não 
sou de parar. Então, assim, tudo que tem, eu vou. Semana que vem eu vou participar 
dum evento da creche lá da família. Depois tem um outro que eu também participo. Então 
eu falo pro meu marido... eu vou, porque eu gosto. Eu gosto de participar, eu gosto de ver 
como é que tá as coisa. Eu falo pra ele: eu não sou rica, sou pobre. Então a gente tem 
duas crianças, eles tem que participar. Eles tem que ver, dar a opinião deles. Que através 
deles dois,  eles vão conseguir um amanhã.$ 
-LEILA: Quer dizer que você liga a palavra ético à participar?$ 
-GAL: É eu acho. Melhor coisa é participar. Porque eu gosto. Se tem reunião, qualquer 
coisa, eu posso ir, chega lá e... eu gosto de ficar conversando, o que ta certo. Eu tenho 
dois pequenos, tudo da mesma idade, tudo na mesma hora assim, é difícil () as coisa. Eu 
tenho que estar procurando, (como diz o ditado?): senta você aqui, senta ali, que eu vou 
ficar no meio da palavra dos dois, né? Pra mim é muito difícil. Então eu gosto de  (ri) abrir 
a boca.$  
-LEILA: e as outras? Tão pensando?$ 
-MAJU: ética é um negócio sério, muito sério. Ter ética é muito sério. Será que nós 
somos? Temos? Temos que perguntar pra nós mesmas?$ 
-LEILA: O que passa na sua cabeça quando você fala: será que temos ética?$ 
-MAJU: Somos seres humanos, a partir daí acertamos, falhamos, acertamos outra vez. Às 
vezes não voluntariamente, quando você fala no social, não voluntariamente, mas quando 
você vê já deu a escorregadela e já fez. Se a gente pensasse bastante a gente não 
erraria tanto, né? Nas coisas que a gente faz na vida. Ter ética com a outra pessoa, ter 
uma educação com a outra pessoa, respeitar o próximo como ele é.$  
-LEILA: Trazendo isso pro projeto social, o que seria ser ético no projeto social?$ 
-MAJU: Respeitar aquelas pessoas que vão em busca do serviço social. O Serviço Social 
nem sempre vai, não sei se é isso,  vai de encontro a pessoas necessitadas. É assim?$ 
-GAL: É! O projeto social vai buscar, através da criança que estuda, que precisa de ajuda. 
Aí o projeto social corre atrás. Como eu falei: eu não consegui, mas tem muita criança, 
tem muita mãe que tem. Eles recebem bolsa família, essa bolsa escola a mãe só pode ter 
– a minha sobrinha tem,  mora em Minas -  ela recebe, enquanto ela tiver na escola. É 
igual o leite, leite a criança só recebe se ele não tiver falta na escola.$  
-LEILA: Então, Gal,  a gente tá perguntando: o que é ética em projeto social? Você tava 
falando pra Maju  que o projeto social vai atrás de quem é pobre. Não é o pobre que vai 
atrás do projeto social, o projeto social que vai atrás do pobre?$ 
(Falam juntas).$ 
-MAJU: O pobre vai buscar isso. Sabendo que em determinado lugar dá assistência a 
mãe que tenha três filhos, apanha do marido, o marido bebe, não dá sustento em casa. 
Ela não pode trabalhar fora porque tem três crianças, aí uma pessoa indica pra ela: olha, 
existe, tal, assim, assim, tal lugar. Vai lá conversar. Então, essa pessoa necessitada vai 
no projeto e vai buscar essa ajuda. Se não for ali vão indicar pra ela onde ela deve ser 
assistida. Eu acho que quem precisa que vai. E o projeto dá o apoio que a pessoa 
precisa.$  
-LEILA: Voltando pro ético. Eu queria ouvir um pouquinho a Salete, se você Salete tivesse 
que explicar para um colega sobre isso. Como você explicaria, o que é ético num projeto 
social?$ 
-Salete: No caso... não sei, estar no projeto, ter educação, se esforçar. Não é todo 
desleixado. Fazer o maior esforço.$ 
-LEILA: Então é uma postura sua em relação ao projeto.$ 
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-SALETE: Também de quem ta lá, né?$  
-LEILA: é?$ 
-SALETE: Porque se tiver num projeto, quem ta na frente é chato, não dá muita atenção, 
ninguém vai querer ficar. Porque se a pessoa não ta interessada, ele também não vai 
querer a pessoa.$  
 
-LEILA: Eu fico pensando: como é pra Salete participar desse grupo que tem pessoas 
diferentes, com experiências de vida diferente. Algumas podem ser usa mãe. (risos).$ 
-MAJU: Avó.$ 
-LEILA: Avó também? Não sei, tia, como é participar de um grupo com pessoas de idades 
tão diferentes?$  
-SALETE: Um pouco difícil.$ 
-LEILA: Difícil, é? Qual a dificuldade que vem?$ 
-SALETE: Sei lá, eu tenho muito que aprender, elas já aprenderam mais um pouco do que 
eu.Sabem mais do que eu.$ 
-LEILA: É difícil porque sabem mais que você?$ 
(Falam juntas)$ 
-SALETE: Maneira de pensar. Então...$ 
-MAJU: A nossa experiência é porque somos bem mais velhas.$ 
-SALETE: Maneira de pensar... o que já passou.$ 
-LEILA: E a Ines:, ta pensando ainda Ines?$ 
-INES: Então, eu acho que é em projetos sociais, né? Você sabe muitas histórias, de 
diferentes pessoas. E isso não te permite divulgar essas histórias. Você escuta, fica pra 
si, e tenta ajudar da melhor forma sem comentar. Pra mim isso é ética.$  
-LEILA: E como foi pra vocês participarem deste grupo, aqui, hoje?$ 
-INES: Diferente.$ 
-MAJU: Não, nada... nada chocante.$ 
-GAL: Eu já to acostumada, que eu sempre faço essas entrevistas. As pessoas me 
chamam e eu vou participar. Curiosidade, né?$ 
-LEILA: Mas com essas mesmas perguntas, Gal?$ 
-GAL: São diferentes. Eu faço sobre comida, sobre marcas de comida: arroz, feijão, 
carne. Aí eu vou. Até que os meninos falou: “mãe, posso ir? Você acha que é de quê?”. 
Digo: “ah, deve ser de comida”. “Então eu vou” (ri).$ 
-LEILA: Quer dizer que você já participou de outros grupos de pesquisa.$ 
-MAJU: Pode perguntar pra psicóloga?$ 
-LEILA: pode, mas eu não sou psicóloga.$  
-MAJU: ela, não?$ 
-LEILA: Ah, a observadora? A observadora hoje só observa.$ 
-INES: Não pode falar?$ 
-MAJU: Eu queria que ela falasse o que ela achou desse projeto nosso. 
-LEILA: Ah, tá, no final, né?$ 
-MAJU: A curiosa aqui! (ri)$ 
-LEILA: Mas antes da Angélica falar o que ela achou. A gente já tá terminando o grupo, 
né? O que vocês acharam de participar?$ 
-Salete: eu gostei.$ 
-MAJU: Achei uma troca experiência muito bonita. Muito legal. Conhecer a experiência 
delas, a sua colocação.$ 
-LEILA: Vocês já tinham pensado num projeto social assim, antes?$ 
-INES: Assim como aqui? Não. Tão bonito. Seria bom se desse...$ 
-MAJU: Eu sou aquela que to chegando com as florzinhas. Sou eu.$ 
(Risos)$ 
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-LEILA: a apresentação é de uma forma bem espontânea, como queiram se apresentar, 
talvez eu poderia começar apresentando o que é esse trabalho, né. E aí passar pra vocês 
também falar de si... enfim, de como querem se fazer conhecer aqui no grupo. Tá ok? E 
eu vou começar porque o fato de serem vocês tem uma razão de ser, né? Esse trabalho 
ele pretende levantar informações, levantar dados de pessoas envolvidas em projetos 
sociais das mais diferentes naturezas, dos mais diferentes tipos. Então um critério que 
nós utilizamos pra poder compor os grupos são pessoas que tão engajados em trabalhos 
muito diferenciados, em projetos sociais muito diferentes um do outro.. né. Vocês vão ver 
depois na apresentação o que é de cada um, né. Então um critério foi esse o outro: a 
gente também tá buscando verificar como que as pessoas percebem os projetos em que 
elas fazem parte, ou fizeram parte. Que tipo de sentido ou de significado esses projetos 
tem pra vida de vocês, né e aí a gente vai vamos dizer assim juntar esses dados todos, 
estudar esses dados todos, no sentido de perceber ou de verificar, qual que é a idéia que 
as pessoas de uma forma geral faz a respeito dos projetos sociais, né. Então tem o grupo 
de vocês que são pessoas que a gente diz assim, são pessoas que participam dos 
projetos, se beneficiando de algo que o projeto possa criar. Tem  outros grupos que são 
de pessoas que investem em projetos ou ajudam a distribuir o dinheiro pra poder fazer 
acontecer os projetos sociais. E outro grupo que a gente fez também de pessoas que 
planejam como deve acontecer  os projetos sociais. Então são três vamos dizer assim, 
três tipos diferentes de públicos, dentro dos participantes vão ter três tipos também 
diferentes de participantes que vão dar elementos aí pra gente estudar bastante, né, 
acerca das idéias que cada grupo tem, ou cada pessoa tem a respeito dos projetos, né a 
reunião de hoje tá prevista pra acontecer durante duas horas, dependendo do tamanho do 
grupo pode ser menos. Duas horas a gente pensou para um grupo grande, né. E eu vou 
tá fazendo algumas perguntas pra vocês no decorrer do grupo e a idéia é que vocês falem 
muito assim aquilo que vem do coração sem precisar ficar vamos dizer assim 
caraminholando muito, pensando muito e tal tá? É isso por enquanto, esse é o trabalho 
vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito do trabalho? É uma pesquisa, né? E 
ela vai ser defendida provavelmente lá pra abril de dois mil e dez.$ 
-EDU: Só uma pergunta, dos outros grupos que estiveram, algum foi relacionado às 
devidas instituições que estão aqui, ou não?$ 
-LEILA: Não.$ 
-EDU: São todas instituições diferentes?$  
-LEILA  São instituições diferentes. É uma boa pergunta essa, porque?$ 
-EDU: Vai que eles falaram alguma coisa que eu não tinha que falar, né?$ 
-LEILA: Ahn?$ 
-EDU: Vai que ia ter alguém da minha instituição que eu ia falar alguma coisa que eu não 
poderia falar.$ 
-LEILA: Ah tá! foi bom você ter falado isso. Embora vocês sejam engajados em projetos, a 
fala de vocês tem a ver com aquilo que vocês pensam né. Então o EDU vai falar por ele, 
não vai precisar falar pelo projeto que faz parte,  aí é a opinião do EDU, né. Então fiquem 
livre na questão, na sua fala, na sua expressão. Quando a gente for transcrever as falas, 
a gente vai pegar da fita e vai transcrever. Nós vamos trocar todos os nomes. Pra que 
vocês não sejam reconhecidos quando...a medida que essas informações possam 
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veicular. Essa é uma conduta que todo pesquisador faz, é  pra preservar a identidade das 
pessoas, né. Você fez uma cara de estranhamento.$ 
-EDU: Não, se quiser eu to até mesmo autorizando, se quiser deixar meu nome normal.$ 
-LEILA: Seu nome normal?$ 
-EDU: Pode.$ 
-LEILA: Tá.$ 
-EDU: A vontade, do que do que eu vou falar num tenho nada a esconder, entendeu? É 
um trabalho voluntário que eu faço, então...$ 
-LEILA: Tá.$ 
-EDU: Porque já que é voluntário, eu to fazendo porque eu quero, e não porque eu to 
sendo obrigado.$ 
-LEILA: Isso.$ 
-EDU: E se a gente fala a verdade, porque esconder.$ Risos 
-EDU:: É, né. 
-LEILA: É, não é bem a coisa de esconder, mas pra...$  
-JOTA: Preservar a própria imagem.$ 
-EDU: O cuidado...$ 
-LEILA: É  eu diria assim que é pra facilitar, pra pessoa ter mais liberdade de falar das 
coisas, né. Opa, tem mais gente chegando!$ 
-JORGE: Bom dia.$ 
-LEILA: Bom dia, tudo bom?$ 
-JORGE: Tudo, desculpem o atraso.$ 
-LEILA: Não tem problema, a gente tá acabando de começar.$ 
-JORGE: Ah, que bom. Menos mal.$ 
-LEILA: Você me disse o seu nome?$ 
-JORGE: Jorge.$ 
-LEILA: Jorge? Ah o Jorge, isso.$ 
-JORGE: Acordou geral, né? 
-LEILA: É Jorge eu to conhecendo todos vocês hoje, né? 
-JORGE: Tá.$ 
-LEILA: Deixa só eu te colocar a par. O Vítor e a Angélica fazem parte da equipe desse 
trabalho hoje, tá? Eu tô coordenando o grupo fazendo as perguntas e enfim interagindo 
com vocês. A Angélica vai observar, que é um trabalho de pesquisa, e eu preciso de 
todos os dados, né. Ela vai observar registrando. O Vítor vai observar filmando. Então a 
gente tá pedindo a autorização de vocês pra filmar. E depois, caso a gente for passar 
esse vídeo, ou fazer circular esse vídeo, a gente pede a autorização disso por escrito pra 
vocês.$ 
-JORGE: Tá bom.$ 
-LEILA: Pode ser?$ 
-JORGE: Sim.$ 
-LEILA: Ta! Então eu tava apresentando como trabalho de pesquisa e depois os detalhes 
eu posso (outra vez) passar pra você. Porque já tinha falado e o pessoal tá começando a 
falar agora, a apresentar a si mesmo tá bom? Senta mais próximo, por favor. Você pode 
sentar na outra cadeira? E Jorge, embora seja um trabalho que a gente tem que ter o 
cuidado de pegar todas as informações e tal a idéia é que você fique bastante livre na sua 
expressão, na sua fala, você vai falar em nome do Jorge mesmo, não é em nome de 
ninguém. Vai falar da sua experiência, da sua vivência, então não precisa se preocupar.$ 
-JORGE: Tá bom.$ 
-LEILA: Tá bom? Quem gostaria de começar?$ 
-VAL: Eu começo! Bom, meu nome é Vitória e eu trabalho numa instituição, é uma 
congregação de freiras. É uma casa, uma moradia pra mulheres que saíram do sistema 
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penitenciário... e pra mulheres que vem de países em situação de guerra... éhh... a maior 
parte das mulheres que moram, que vivem lá por um período são da África. Então eu 
trabalho numa equipe, e lá é uma moradia durante... alguns meses até um ano, pra essas 
mulheres que não tem a casa pra morar. Bom, acho que é um pouco isso. Leila, você 
num colocou nenhum roteiro, acho que é basicamente isso.$ 
-LEILA: Sei que você tá participando de um projeto...$  
-VAL: É, eu participo, ta! Eu faço atualmente um curso na GV.É um curso sobre 
empreendedorismo e novos negócios. É um curso que é financiado por um banco dos 
Estados Unidos, pra mulheres, é só pra mulheres. Chama-se dez mil mulheres e a idéia é  
capacitar essas dez mil mulheres no mundo inteiro. Então tem dezesseis países que já 
acontece esse programa, o Brasil é a primeira turma, eu faço parte da primeira turma aqui 
no Brasil. Tem na Índia, Afeganistão, alguns países da África. É então o objetivo desse 
curso é capacitar mulheres que tem potencial de liderança e que não teria condições de 
fazer um curso em uma universidade de ponta né, que eles procuram fazer parceria com 
instituições que tem um nome, que tem,que dá uma boa formação. Então a idéia é essa, é 
capacitar pessoa, mulheres, né no caso, é com objetivo de distribuição de renda, porque 
tem várias pesquisas que apontam que quando a mulher tem mais escolaridade, quando 
a mulher tem uma melhor educação, quando ela tem uma melhor renda, a família também 
é beneficiada mais do que quando um homem tem as mesmas condições. Então é 
acreditando que a mulher ela agrega mais a família e ela tem mais condições de 
desenvolver a família. Até porque ela, muitas vezes, né, ela acaba ficando com as, os 
filhos, então acredita-se, tem muitas pesquisas que dizem isso, né, que a mulher tem 
esse potencial, e quando a mulher tem uma maior escolaridade, é por exemplo, as 
crianças tem menos índice de violência doméstica, violência sexual, e é um pouco 
parecido com aquela idéia daquele banqueiro indiano que fazia empréstimos pra pessoas 
muito pobres.$  
-JORGE: É?$ 
-VAL: É. Então ele ( ), e as pessoas não tinham nenhuma garantia ele emprestava um 
pouco baseado na comunidade, então não financiava, assim, eu era só sua amiga então 
eu dava vamos dizer assim, eu pra mim era importante que você pagasse porque depois 
se você pagasse eu também poderia ser beneficiada com aquele dinheiro. Então é um 
pouco essa idéia de gerar riqueza e distribuir renda esse curso. Então minha idéia é 
empreender na ONG, na organização onde trabalho. Com essas mulheres que vivem lá. 
É um trabalho de geração de renda. A idéia é que eu me capacite pra desenvolver um 
grupo de trabalho, uma cooperativa, é alguma, bom... geração de renda. Porque é muito 
difícil pra elas terem, conseguirem emprego. Porque não fala o idioma, não tem 
documento.$ 
-LEILA: E você se beneficiaria desse projeto de empreendedorismo também?$ 
-VAL: Sim, eu, assim, quero fazer parte do grupo né! Assim, é um negócio mesmo. A idéia 
é que...$ 
-LEILA: Uhum?$. 
-EDU:: A gente tenha  lucro.$ 
-LEILA: Uhum!$ 
-VAL: Então, assim, eu me beneficiaria, claro, eu quero que o negócio seja bem sucedido, 
que o meu grupo seja bem sucedido, então tem toda uma organização, tem um projeto 
que tem que ser elaborado, pensando no mercado, pensando na... na divulgação, no 
marketing, então tem toda uma estratégia de escrever de planejar o projeto pra que ele 
tenha êxito. Então eu quero... quero ganhar dinheiro também, com esse projeto. Um 
pouco isso.$  
-LEILA: Não precisa ser assim...$  
-EDU: É, todo mundo já olha.$ 

 39



-LEILA: Pode ser modelo pipoca, também, assim.$ 
-EDU: Não, deixa assim mesmo.Quando chegar aqui pula.$ 
-JORGE: Bom, meu nome é JORGE eu participo do grupo Saci, junto com o Márcio, e 
nosso objetivo é levar cultura, essa cultura de curta metragem pra periferia e efetuar um 
debate com quem...com os espectadores e levando um novo modelo de expressão 
cultural, que até antes eles não conheciam. Desde o início o pessoal pergunta “é filme? É 
filme? É filme?” A gente tem que falar “é um filme menor”. De sete a trinta minutos então, 
como o pessoal não tem conhecimento e a gente tem que explicar tudo, fazer uma oficina 
falar pra eles, “ó, essa cultura é assim” você pode expressar o que ocorre na sociedade 
tanto que o Márcio já participou de outros e eventos e me chamou também pra fazer curta 
metragem. Nós terminamos no domingo passado e é isso levar, levar, levar essa cultura 
pro pessoal. Eu to como como contador da ONG do projeto, né?$ 
-LEILA:  Contador? Aham.$ 
-JORGE: Então eu faço a parte financeira por já cursar administração e ter trabalhado em 
outro projeto social na área de administração. Ele falou  “ah, quer participar comigo?” eu 
falei “ah, tá bom”. Mas também antes desses dois projetos participamos de outro projeto 
de pré-vestibular onde os professores ensinavam junto,  além das matérias um pouco de 
cidadania. Então tentava colocar cidadania dentro, explicar o que é cidadania pra os 
alunos, né, os beneficiários.$  
-LEILA: Tá.$ 
-JORGE: Bom, o benefício é que além de levar um projeto no currículo e compensa, né, é 
visado, é um trabalho social gratificante, cê vê uma pessoa,  agregar conhecimento a uma 
pessoa é muito gratificante. É ela saber “ah, tem esse novo modelo de cultura que eu 
posso é mais acessível pra fazer” e de fato, curta metragem ultimamente pode ser feito 
até com câmera de celular, que já estão fazendo, então é algo mais acessível e as 
pessoas comum não conheciam e falaram “ah, agora eu tenho o poder de divulgar minha 
arte mostrar o que eu sei pro mundo”.$ 
-LEILA: E como surgiu esse projeto, Jorge?$ 
-JORGE: Tudo começa com o Márcio.$ 
-LEILA: Uhum.$ 
-JORGE: Então ele teve essa idéia aí ele falou “ah, eu vou escrever, quer participar 
comigo?”$ 
-LEILA: E ele teve essa idéia a partir do que?$ 
-JORGE: Ele teve a idéia a partir das oficinas de  fazer o curta. Aí surgiu.$ 
-LEILA: Essas oficinas foram feitas aonde?$ 
-JORGE: Pela... que também é um, é um outro projeto não sei se eu posso falar da 
Petrobrás.$ 
-LEILA: Não, não tem problema nenhum.$ 
-JORGE: Então, é da Petrobrás, que chamou ele pra fazer curta metragem, aí ele 
resolveu levar essa cultura... pra periferia.$ 
-LEILA: Era um projeto social da Petrobrás?$ 
-JORGE: Isso.$ 
-LEILA: Ah!$ 
-JORGE: Mas para fazer um curta.$ 
-LEILA: Certo.$ 
-JORGE: E ele resolveu exibir o curta, pra mostrar a nova cultura. Porque até então só 
quando saía a exibição era só no SESC, e cinema, tipo cinema do Bourbon.$ 
-LEILA: Uhum.$ 
-JORGE: Que é a Cinemark.$ 
-LEILA: Uhum.$ 
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-JORGE: ( ) ele falou  “ó, porque não levar isso até a periferia?”. Ele me chamou, como eu 
já trabalhava na época eu ainda tava trabalhando num outro, numa ONG falou “vamo”, eu 
falei “vamo”.  Aí de fim de semana é tranqüilo e todo último sábado do mês, nós reunimos 
o pessoal em uma praça, na região de perus, em frente a estação de me... de trem, onde 
o... todo o pessoal que sai já tem o acesso, já tem um acesso, já tem uma visão de onde 
é, né. Já tá rolando alguma coisa na praça. E tem um outro projeto que está nos ajudando 
que é o quilombar.$ 
-JORGE: Que então o pessoal já começa a fazer um murmurinho e ( ) começa a fazer um 
aglomerado.$ 
-LEILA: Interessante.$ 
-JORGE: Tem uma questão até por conhecer o Márcio, o fato dele estudar jornalismo, 
Também é... O fato do jornalismo também. Mas ele já queria esse projeto um tanto antes. 
Que ele fez o curta-metragem antes de começar a faculdade. Tinha vontade de fazer 
jornalismo a gente fez desenho junto, então tinha banda, tinha tudo.$ 
-LEILA: Tinha banda também?$ 
-JORGE: Tinha banda também.$ 
-FRAN: Olha palheta aí, ó.$ 
-LEILA: Ah! agora que eu entendi, pensei que fosse um coração.$ 
-JORGE: Não. Na verdade são as coisas que os guitarristas usam geralmente. Não sei se 
você é guitarrista.É guitarrista.Bom, é isso.$ 
-LEILA: Então tá bom.$ 
-EDU: Bom, primeiramente, meu nome é EDU e vou fala primeiramente um pouco o que é 
o projeto Mudando a História, né. E quais são os seus fundamentos e o projeto Mudando 
a História começou por uma empresa que todo mundo aqui conhece que é a Nokia, né. 
Uma empresa de celular. E juntamente com aIYF, Internacional Youth Foundation que é 
Fundação Internacional do Jovem. É uma empresa americana, né,juntamente as duas 
empresas é numa conversa em si  quiseram lançar uma idéia de projetos sociais aqui no 
Brasil. Então o fundamento desse projeto e dessas duas empresa que é suprir a 
necessidade de cada país. Aqui no Brasil como todo como todo mundo sabe que o nível 
de analfabetismo no Brasil há um tempo atrás era imenso, né era um nível que a cada 
dez pessoas sete tinha um ensino escolar baixo, então as duas empresas conversando 
quiseram lançar  a idéia de projetos sociais. Aí busca,  fizeram um, como eu poderia dizer, 
um projeto menor, que é a making a connection, né que aqui na minha própria camiseta 
tem, essa é a camiseta do projeto que eu realizo e a making a connection ela é um 
programa dessas duas empresas. Aí como a Internacional Youth Foundation procurou a 
Nokia, a making a connection que é uma empresa menor buscou  a fundação ABRINQ 
que é a que digamos que  coordena o projeto aqui no Brasil e aqui no Brasil já são esse 
projeto Mudando a História ele acontece em vários Estados e em São Paulo são mais 
de... hoje, acho que são mais de cinqüenta instituições envolvidas. A minha é a Casa da 
Passagem, né que é... todo mundo confunde com Casa de Passagem entendeu? Todo 
mundo que é do projeto até brinca comigo “ah, você é isso, você é um ex-presidiário”, 
normal, isso não tem nada a ver.$  
-JORGE:Isso o que?$ 
-EDU: Ex-presidiário, porque a casa tem passagem meio que isso, né? Ai eu , não, gente, 
não tem nada a ver, eu sou o bagunceiro do projeto, então todo mundo fala: você já leva 
no sangue, e então eu, não. A Casa da Passagem é uma instituição que eu participo, ela 
é uma instituição que tem parcerias com, é são empresários que fazem doações. Então a 
Casa da Passagem trabalha com crianças, aí a Casa da Passagem juntamente com a 
fundação ABRINQ conheceu esse projeto, e aí levamos pra lá, onde me chamaram e eu 
participei. Sou voluntário desde... fui capacitado pra esse projeto dia três e quatro de julho 
de 2005, e desde então tô fazendo. Eu sou um multiplicador do projeto. Que que é um 
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multiplicador, na verdade eu sou um multimulti. O mediador ele media pras crianças e 
também ele leva o livro ate a criança, então o intuito do projeto é isso, é levar um pouco 
dessa literatura infantil, em termos, pras crianças, não só crianças, então a faixa etária pra 
quem é beneficiado do projeto é de zero a noventa e nove anos. (risos) E então.$ 
-LEILA: Todas as crianças que existe dentro de cada um, né?$ 
-EDU: O mediador ele tem que ter uma idade a partir de doze anos, pra ser um mediador, 
então o mediador ele é uma ponte, do livro à criança, eu costumo falar isso sempre, né? 
Tem o multiplicador que ele pode capacitar quem não é do projeto a vim, se incluir no 
projeto, e eu sou um multimulti, eu capacito o mediador pra ser um multiplicador, então eu 
já capacito quem é do projeto a ta adaptado a ta capacitando. E essas duas empresas, 
Internacional Youth Foundation e a Nokia, junto com o programa making a connection  
comanda cerca hoje, de trinta e sete países. Aqui no Brasil trabalha com literatura, no 
Uruguai, creio eu que trabalha com... é questões meio que o trabalho que você e o Vítor 
faz, que é esse negócio de áudio e vídeo. Eles trabalham muito com questão de 
filmagens, nos Estados Unidos eles trabalham contra a questão racial, então eles pegam 
um jovem branco rico e um jovem negro vice-versa e fazem ele... não é que obrigam, e 
sim começa a ta vinculando os dois, pa ta quebrando um pouco desse preconceito. E aqui 
no Brasil são... hoje o projeto ta em cinco estados, São Paulo, Manaus, Ribeirão Preto, 
Santos, que eles dizem, e o Rio de Janeiro que esta entrando agora. Então o Rio de 
Janeiro tem apenas duas instituições. Tem o pessoal do Amazonas, também eles já 
fizeram intercambio, esse projeto também já fez antes deu entrar, infelizmente, entrei já 
um mês depois que havia ocorrido o intercâmbio entre Brasil e México. Jovens do México 
vieram pra cá, conhecer o projeto Mudando a Historia, e jovens daqui foram pra lá. É uma 
pena, porque eu gosto muito de espanhol, então eu ia gostar muito de ta lá. Então é isso, 
é um projeto voluntário, que já ta desde dois mil e um acontecendo aqui no Brasil, né, 
quem comanda aqui é a fundação ABRINQ. Eu to gostando muito de ser voluntário desse 
projeto, pretendo ficar mais. Mas aí só quem sabe é Deus, né?$ 
-LEILA: Você que idade tem, EDU?$ 
-EDU: Eu to com 20, vou fazer 21 em novembro.$ 
-LEILA: 21, e você ta estudando?$ 
-JORGE: Não, eu já conclui o ensino médio. Aí mais pra frente, se Deus quiser eu 
pretendo fazer uma faculdade.$ 
 -EDU: Como eu tava conversando com as duas moça aqui. Eu gosto muito de teatro, e 
pretendo fazer artes cênicas, mas pra isso eu vou ter que ir pro... pro Rio de Janeiro, não 
sei, e... o projeto me ajudou muito em si, porque eu, EDU odiava literatura.Então, e ler pra 
mim era obrigação escolar, mesmo. Hoje não, hoje ate um panfleto de dentista eu quero 
ta pegando pra mim ta lendo. Eu gosto muito... eu acho que graças ao projeto, eu mudei 
um pouco do meu interior, porque antes de entrar no projeto eu... eu me envergonho hoje, 
mas é devido a mudança que o projeto fez na minha vida eu não me envergonho tanto, 
que eu era uma pessoa muito difícil de se trabalhar, na escola eu todo ano eu tinha que ta 
passando com um psicólogo, porque os diretores falavam que só Deus na minha vida  e 
quando depois que eu entrei no projeto em 2005, então eu já tava quase no meu último 
ano de escola eu comecei a fazer projetos, e  fui voluntário na escola que eu destruí por 
muito tempo. Então, e assemelhando o projeto com as mudanças que eu tava tendo, 
então eu comecei a... eu virei voluntário na minha escola durante três anos, né, então a 
escola que eu destruí, que eu fazia bagunça, graças ao Mudando a História começou a 
mudar um pouco o meu modo de pensar na vida, o que eu queria pra mim, então eu 
comecei a ser voluntário na escola que eu estudei, ai depois eu... fui voluntário na Casa 
da Passagem, né, ai hoje a Casa da Passagem deixou um pouco o projeto morrer 
infelizmente, porque eu não posso ta frequentemente na Casa da Passagem, mas eu 
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conversei na fundação ABRINQ, então eu pretendo ficar por minha conta e risco, no 
projeto Mudando a História, capacitado, e tudo mais.$ 
-LEILA: Você tem alguma bolsa?$ 
-EDU: Não, não, é voluntário, totalmente. Eu faço mesmo por prazer; é uma pena, né, eu 
não poder tá lá, que nem eu acho que a maioria aqui trabalha nos seus devidos projetos, 
né, eu acho que o único que não trabalha é eu, mas eu faço mesmo porque eu gosto, 
entendeu, por isso, onde houver a possibilidade de eu tá la, trabalhando, remunerado, e 
ter um posto remunerado, num projeto eu vou tá fazendo a coisa como eu posso, ou seja, 
unindo o útil ao agradável, né, mas fora isso eu sou mesmo voluntariado, há 4 
anos,.bastante tempo, tô gostando muito.$ 
-LEILA: Éhhh tempinho  bom.$ 
-EDU: É.$ 
-MARA Agora sou eu?$ 
-LEILA: Se quiser, né? 
- (Risos).$ 
-MARA: Então, eu acho que eu tenho que falar, agora minha fala vai ser totalmente 
diferente dos demais, né, porque o nosso projeto é totalmente diferente. Então, nós 
fazemos parte da Vale Verde, né, confecção.$ 
-LEILA: Seu nome?$ 
-MARA: É Mara. Já desde 2000 nós estamos com esse projeto, é um projeto da prefeitura 
de Santo Andre, e chama-se, chamava e no momento do curso foi é projeto gepan, né, 
mas foi. Tivemos muitas dificuldades, né, começamos com 24 pessoas, 23 mulheres e um 
homem, e hoje estamos só em 3 sócias, que passou a ser sócia, e deixou de ser 
cooperativa por motivo de número de cooperados, mas trabalhamos em forma de 
cooperativa, né, e é um projeto difícil, porque até então querem, tão querendo levar 
adiante esse negocio cooperativista. É difícil de ser entendido o cooperativismo, como é 
difícil as pessoas entender o que é cooperativismo, né, porque nem mesmo quem 
emprega as vezes acho que nem tem consciência do que é.$  
- (Risos).$ 
-MARA: Porque é difícil a gente trabalhar e chegar no final do mês não tem salário. 
Cooperativismo é isso, né, quando é uma empresa falida, que os empregados ocuparam, 
né, aí sim, a gente que monta o projeto, é difícil, como nós, né começamos sem nada, 
não tínhamos máquina eu mesma tive que levar a minha da minha casa e tantos outros 
também tiveram que levar, né, e os marido cobrando da gente, que a gente trabalhava o 
mês inteiro, e a gente em vez de levar pra dentro de casa, tirava de casa pra levar pro 
empreendimento.$  
-Risos.$ 
-LEILA: Negócio trocado, né?$ 
-MARA: É, exatamente, passamos 8 meses pra ter uma pequenina retirada, né, inclusive 
a incubadora que nos assessorava, né, achava até interessante,  na época em que 
chegou a primeira retirada, que não é pagamento, chama-se retirada, né, e a gente não 
chamou eles pra fazer a divisão, e nos fizemos tudo direitinho, né.$ 
-(Risos).$ 
-MARA: As retiradas tudo direitinho, né, fomos até aplaudidos por esse motivo, porque a 
gente não ficou em cima das pessoas da incubadora, na época era a incubadora da 
fundação ABC, eu acho que não existe nem mais essa incubadora. Então mas foi um 
momento muito difícil, muito difícil, mas pra mim, gratificante, porque a gente conhece 
muitas coisas, num é, conhecemos pessoas, tivemos... temos acesso a vários, a outros 
empreendimentos, e de outros Estados, e a gente pensa que a gente ta sofrendo mas tem 
outros bem distante, igual do interior da Bahia, eles sofre muito mais do que nós, eles 
estão lá, né, pensou mulheres guerreiras que tão lá, naqueles lugares que pra chegar até 
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a cidade é difícil, no cerrado da Bahia, tem uma cooperativa lá, do cerrado da Bahia, 
também, né, e a gente sofre muito por isso, porque as pessoas, ao que o intuito desse 
projeto, projeto gepan, é pra fundar uma cooperativa, né, e dessa cooperativa gerar renda 
e emprego pras pessoa da comunidade por ser uma comunidade carente, que é onde a 
gente mora é uma comunidade carente difícil acesso a tudo, né e mas só quando as 
pessoas chegam lá, bate palma, “Tá precisando de pessoa pra trabalhar?” eles pensam 
que a gente vai contratar, que a prefeitura faz alguma coisa por nós, entendeu? E não é 
nada disso, a gente, é nossa luta é dura. A prefeitura nada a vê. A prefeitura a única coisa 
que faz é nos aplaudir a nossa força de vontade, mais nada né porque é difícil esse 
negócio da gente trabalhar, fazer nosso trabalho, né, mas quando a gente chega no lugar 
pra apresentar o produto “ah, cooperativa”, as pessoas não leva muito a sério a gente. 
Ainda não, eu espero que um dia ainda se leve a sério, né. Mas é difícil é muito difícil as 
pessoas entenderem o cooperativismo eu acho que se o governo tanto estadual, 
municipal, federal, deve investir muito nisso aí, porque o nosso presidente, ele aplaude 
cooperativismo, mas eles têm muito que ensinar ainda pro povo entender, porque é difícil. 
É difícil a pessoas trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês não ter nada. Porque 
ainda... “mas nós não trabalha, então porque que não tem?” Nós temos despesa né , tem 
que se ter aluguel, conta de água, conta de luz pra se entrar no mercado não é fácil, por 
mais que eles lutem, mais é difícil, que até mesmo os próprios cooperados por mais que 
fala é cooperativa, onde tem que se cooperar um com o outro, mas até agora e eu, no 
meu ponto de vista,  vejo que ainda não tá isso aí. Que tem grandes cooperativas aqui no 
Estado de São Paulo que poderiam.., no caso nós num somos costureiras? Eles poderiam 
estar comprando os uniformes da cooperativa deles conosco. Não só a Vale Verde, como 
outras cooperativas de costura que tem no Estado, né. Mas isso não acontece, mas por 
que? Porque nós, como somos cooperativas estamos já tá em 2009, mas é como se 
tivesse começando ainda não é fácil chegar no mercado, comprar matéria prima, porque  
a gente não tem é... esse negócio, negócio de banco, eu não sei muito bem como 
funciona.$ 
-LEILA: Crédito?$ 
-MARA:É créditos né, então a gente não pode abrir crédito porque a gente não tem 
dinheiro, como é que a gente via abrir crédito se não tem dinheiro? Ai a gente se afunda 
mais. E aí a gente fica difícil passar uma mercadoria no preço de que tem lá fora, gente o 
nosso pobrema é esse, competir com os grandes, as empresa porque nós estamos 
começando, não temos facilidade, né pra compra de material, eles pode chegar na 
Alpargatas, eles pode chegar na Votoran, eles pode chegar em tantos outros, é produtor 
que fornece tecidos,né, a Santista, a Cedro, e contrata lá fecha manda fechar um 
caminhão de brim, e manda pra empresa dele, vários caminhões nós ainda tem que 
comprar metros e quem é que compra? Vai comprar com o preço lá em cima? E aí, como 
competir com esses grandes fornecedores, né? Aí é onde nós bate de cara a dificuldade 
por esse motivo, né. Agora é um projeto legal, é bom eu apesar de tudo isso eu acho que 
as pessoas tem que investir nisso aí. Porque a gente fazer o que a gente quer fazer, a 
gente mesmo não ter patrão, nós mesmo ser nosso patrão isso é muito bom (risos) né? 
Né mesmo? Mas a Vale Verde já passou por muitos momentos, hoje no momento, né, até 
já tivemos momentos melhores. No momento nós estamos com uma pequena dificuldade, 
não sei se é por causa desse negócio aí que já tá todo mundo falando aí, dos pobremas 
mundiais, né, talvez seja, talvez não seja, mas vamos sair dessa, né, entendeu? E é isso 
aí, o cooperativismo é bonito, é bom, mas precisa de muito ensinamento pras pessoas 
entenderem. Porque, né, poucas pessoas que entendem o que é cooperativismo. É 
poucas pessoas.$ 
-LEILA: Por que que ele é bom e bonito?$ 
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-MARA: Porque a gente cria um projeto pra gente, né? A gente desenvolve uma coisa que 
a gente quer fazer, a gente mesmo, né, que passa a ser dono do que é nosso. Grupo de 
pessoas um ajudando o outro, porque o cooperativismo é isso. Quando nós fundamos a 
nossa cooperativa, pouca pessoa sabia costurar. Poucas pessoas aprenderam ali, no 
nosso grupo. Eu aguardo a hora. Que que é ser humano? Muitos aprenderam, e assim 
que aprendeu, ó fugiu né. Foi trabalhar, fazer, mas tudo bem, parabéns, pelo menos saiu 
de lá sabendo fazer algumas coisa né porque o projeto é esse: é ensinar alguém o 
cooperativismo é isso, ensinar o que a gente sabe pros outro por exemplo, a gente pega 
uma peça, a gente vai e recebe um pedido pra trabalhar. Isso não quer dizer que todo 
mundo tem que desenvolver aquele trabalho igual. Uns faz mais, outros faz menos. Mas 
na hora da divisão de renda, é igual. Então isso aí é onde que tá a dificuldade,né.$ 
-VAL: E o que que vocês produzem?$ 
-MARA. A gente faz bolsas promocional pra fórum, eventos, seminários, né e fazemos 
uniformes escolar e profissional.$ 
-VAL: Olha, acho que a gente pode ter uma parceria.$ 
-MARA: Amém.$ 
-JORGE: Ó as parcerias se formando aqui.$ 
-VAL: Vocês tem qualificação profissional, tem qualificação, nós temos maquinário.$ 
-MARA: Então, né,  mas e ai nós somo assessorados pela Unisol.$ 
-LEILA: Eu não tinha previsto isso no roteiro de pesquisa.$ 
-MARA: Somos assessorados pela Unisol, que é uma cooperativa que assessora 
cooperativas, né e recebemos ajudas de muita gente, então temos muito o que reclamar 
também não. O Sindicato do ABC nos ajudou, a Rute nos ajudou, entendeu e assim tem 
órgão internacional que também nos ajuda.$ 
-JORGE: É o Herbert, tava me ligando pra saber o número aqui, que ele ta perdido.$ 
-LEILA: Ahn, tá.$ 
-JORGE: Assim como eu tinha perdido o número também.$ 
-MARA: Nós somos as pessoas até eu creio até felizardas. Ganhamos muitas coisas.Hoje 
em dia nós atualmente nós recebemos o nosso espaço, né ganhamos um espaço pra 
trabalhar, quer dizer, então a gente pagava aluguel, agora nós ganhamos um espaço, 
ganhamos máquinas entendeu? Porque as pessoas que chegam lá, quando a gente 
conta nossa história, as vezes não acreditam. Porque aonde a gente mora, que pra 
chegar na cidade é uma dificuldade, tudo. A passagem é mais cara entendeu? As 
pessoas lá são muito as pessoas que estão desempregada, porque o transporte, por ser 
caro, os empresário não pegam as pessoas da área pra trabalhar. Sai caro pra ele. E 
realmente sai, entendeu? Então que que é ali, as pessoas trabalham o que, de ajudante 
de pedreiro, de pedreiro, de limpeza, mulher que trabalha de limpeza, é isso que é 
naquela área lá, o que acontece lá, entendeu? E a Vale Verde passa a ser até uma assim, 
um destaque ali na área. Porque chegamos do nada e continuamos lá e as pessoas que 
chegam lá, só não acreditam, num querem fazer parte, porque eles ainda não entenderam 
o que é trabalhar na forma de cooperativa, que no momento somos micro-empresa, mas 
trabalhamos como cooperativa entendeu? Micro-empresa, porque nós tínhamos que ter 
nota. E cooperativa tem que ter número de cooperado e a gente tinha que registrar nosso 
empreendimento, né. Mas, graças a Deus, nós tamos assim muito bem vistas, até por 
pessoas internacionais né? (risos). Devido a nossa maneira de guerrear. Porque as 
pessoas quando ligam lá, às vezes nossa! Vocês ainda tão aí! Vocês são teimosas!” que 
a gente fala que nós somos as teimosas.$ 
-LEILA: As teimosas!$ 
-MARA: As teimosas do projeto né. E é isso aí. E foi difícil, é mas nada vem por acaso né. 
Tá lá, as pessoas da área que queiram participar, as portas estão abertas, só tem que 
entender o projeto, a forma de trabalho. E é a gente tava acostumado a trabalhar e no 
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final do mês receber o holerite, né seu contracheque. A gente tem que batalhar pra ter, 
tirar um trocadinho no final do mês, quando tira.$ 
-MARA: Tem vez ainda que a gente tem dificuldade, mas, vai melhorar. Tá bom?$  
-LEILA: Ok.$ 
-CARMEM: Meu nome é Carmem eu não tenho muito a falar. O  que eu tenho é o que ela 
já explicou e também não gosto muito de falar.$ 
-LEILA: Fala da senhora.$ 
-CARMEM: Eu estou lá faz... desde quando começou, gosto muito. Fui muito cobrada em 
casa, mas a cobrança não me venceu, nem vai me vencer. Estou até o dia que Deus 
quiser, mas adoro muito meu trabalho. Eu acho que foi até uma saúde pra mim, pra minha 
vida. E é isso aí.$ 
-LEILA: A senhora entrou lá quando, dona Carmem?$ 
-CARMEM: Primeiro, quando começou.$ 
-LEILA: Na formação.$ 
-CARMEM: Na formação.$ 
-LEILA: A senhora já era costureira?$ 
-CARMEM: Não. Eu já tentava fazer alguma coisa, mas não sabia muito não, aprendi lá 
também.$ 
-LEILA: Aprendeu lá.$ 
-CARMEM: Lá. Hoje eu sei fazer muita coisa. Graças a Deus.$ 
-MARA: Não me metendo na palavra dela, tem uma mulher atualmente que tá lá conosco, 
que ela chegou lá ela não sabia nem pedalar uma máquina, gente. Hoje em dia ela é um 
exemplo de costureira entendeu? Que ela trabalha muito bem, ela é muito exigente, ela é 
muito perfeccionista, em tudo que faz. Isso não é gratificante? Porque eu, quando 
comecei, já trabalhava de costureira.$ 
-MARA: Né, eu sempre trabalhei de costureira, inclusive, eu larguei de fazer o serviço que 
eu costurava, eu tinha minhas clientes na minha casa. Larguei pra entrar nisso aí. Eu 
trabalho chega no final do mês não tenho nada, hahaha, Né? Mas só o fato de ver 
pessoas assim que não sabiam nem  enfiar uma agulha, hoje tá fazendo, trabalhando até 
melhor do que eu. Isso pra mim é maravilhoso. Acho que a gente tem que pensar na vida 
é isso aí. Dar o melhor pros outros, pras pessoas que estão no nosso lado, sem pensar 
no retorno.$  
-LEILA: Uhum. Ok.$ 
-EDU: Agora é você.$ 
-JORGE:  Agora sou eu? Já pulou essa, pelo jeito de... tá bom.$ 
-CARMEM: Não, é que eu falo pouco mesmo.$ 
-LEILA: Dona CARMEM, se a senhora quiser continuar falando também.$ 
-CARMEM:Não, não.$ 
-LEILA: Vai ter tempo.$ 
-JORGE: É, vai ter outros momentos, né. Pelo que eu entendi esse é um pouco o 
momento de apresentação. Bom, eu sou Jorge, eu trabalho na Cidade Escola Aprendiz, é 
no projeto chamado Escola na Praça que é um projeto bem interessante pra quem não 
conhece.Eu tenho 25 anos, né? E estudo psicologia. Pra quem não conhece A Cidade 
Escola Aprendiz, eles trabalham com a metodologia do Bairro-Escola. Ou seja, formando 
parcerias no bairro, e fazendo com que essas parcerias também se tornem ambientes de 
aprendizagem pros jovens, pros educadores pras pessoas que estão no bairro. Ou seja, 
resgatar as potencialidades que já estão no bairro, e fazer do bairro uma grande escola. 
Porque a gente aprende muitas coisas aí fora, que não necessariamente a gente tenha 
aprendido na escola. Na verdade eu particularmente enxergo a escola, hoje em dia, com 
muita desconfiança e também com muita discordância, sabe?$ 
-LEILA: É?$ 
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-JORGE: É. Eu acho que é uma instituição que ela não exerce o papel que ela deveria 
exercer na sociedade. Eu mesmo, e não é jogando toda a responsabilidade pra escola, 
porque ela também não tem toda a responsabilidade de responder todas as demandas 
sociais. Na verdade não é isso que eu to dizendo, eu to dizendo que, tem muitos jovens, 
crianças, que vão embora da escola, porque a escola num é interessante, ou seja, eu só 
aprendo o que me interessa. O que me interessa eu vou atrás e aprendo, na verdade. 
Porque assim, às vezes,nós vemos aulas que de repente são desinteressantes pra gente 
e naquele momento aquilo não desperta... sei lá, uma coisa de a gente buscar mais sobre 
aquele assunto. Pode ser que aquilo um dia interesse, eu vou atrás, eu busco, eu 
aprendo. Eu acho que,sei lá, a construção do conhecimento ele se dá muito assim, sabe? 
E eu me interesso e vou atrás. Porque...É uma, é uma opinião particular, eu não sei muito 
da onde surgiu isso, sabe?  Talvez tenha sido um pouco da história mas eu acho que hoje 
em dia a escola ela é muito parecida com diversas grandes instituições que são apenas 
mais uma, assim, sabe? Dentro dessa coisa de como a sociedade se configura. E num sei 
se dá pra entender muito, pelo menos eu penso um pouco assim, sabe?E dentro do 
Aprendiz, eu também  trabalho num projeto junto com o Márcio, que é o Mapeamento 
Cultural, que é um projeto em parceria com o governo do Estado de São Paulo,  
particularmente com a Coordenadoria de Juventude, e vários jovens tão fazendo o 
Mapeamento Cultural pelo Estado de São Paulo, é um mapeamento virtual só que a gente 
tá mapeando grupo, pessoas e instituições que trabalhem com arte e cultura, mas não 
apenas que trabalham com arte e cultura, apresentações, essas coisas mas que façam 
mobilizações sociais através da arte e da cultura. Que tem a arte e a cultura como pano 
de fundo, mas que a prioridade seja trabalhar com os jovens e com formações usando 
muito a educação, enfim, as coisas que as diversas áreas do conhecimento, sabe? É só.$ 
-LEILA: E o que te motivou, a entrar nesse projeto?$ 
-JORGE: De arte e cultura? 
-LEILA: O que que motivou é?$ 
-JORGE: Então... eh... $ 
-LEILA: Nesse mapeamento cultural.$. 
-JORGE: Todas as coisas que eu faço,  eu sou educador social.Todas as coisas que eu 
faço eu não consigo relacionar a apenas uma coisa só, sabe? Eu tenho um professor meu 
que ele fala que a gente tem que ter uma visão holística do mundo. A visão holística é 
você não enxergar um fenômeno desconectado do outro, sabe? As vezes no meu caso, 
por exemplo, eu trabalho com a arte e cultura porque eu tenho uma banda de rock, mas 
também porque eu gosto de ler muito. Mas porque eu adoro poesia. Mas porque também 
tem uma influência da minha trajetória com os jovens dentro da igreja, sabe? Mas 
também porque tem uma influência familiar, porque lá em casa meus pais gostam muito 
disso, mas também porque eu estudo psicologia, sabe? Então é  um pouco essas coisas 
que me motivam a participar de tudo que eu participo. Acho que vai ter um momento pra 
gente  falar disso hoje, mas,hoje em dia, sei lá, eu vejo o modo como eu entrei na 
educação, trabalhando com formação e cidadania mas foi meio que uma coisa... que não 
foi de pára-quedas, sabe, hoje faz sentido pra mim. Na época não, sabe? Eu entrei lá e 
parecia que eu tava sendo meio que indicado, empurrado, sabe? Mas hoje em dia não. 
Eu vejo que...$  
-LEILA: Não sabia bem porque?$ 
-JORGE: É, não sabia bem porque, mas hoje eu compreendo e o porque é por influência 
dessas várias coisas, sabe? Que ainda tão fazendo parte da vida e que não estão 
desconectadas.$ 
-LEILA: Hmm,ok, tá bom. Deixa só eu ter uma visão assim de vocês, do que vocês fazem,  
onde vocês estão? Então eu tenho o JORGE que vem de um projeto, Cidade Escola?$ 
-JORGE: Aprendiz.$ 
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-LEILA: CidadeAprendiz, é isso?$ 
-JORGE: Isso, CidadeEscolaAprendiz.$ 
-LEILA: CidadeEscolaAprendiz. Você mora aonde, Jorge?$ 
-JORGE: Eu moro em São Mateus.$ 
-LEILA: Mora em São Mateus.$ 
-JORGE: Zona leste de São Paulo. Eu conheço um pessoal desse projeto que eu faço 
que também é de lá.$ 
-LEILA: São Mateus, né?  
-JORGE: A obra social...$ 
-LEILA: Tá estudando psicologia e tem 25 anos. Aí tem a dona CARMEM que não gosta 
de falar muito, mas quando fala informa muito bem e tem 25 e quantos mais? Anos?$ 
-CARMEM: Eu?$ 
-LEILA: Éh.$ 
-CARMEM: Tenho quantos anos?$ 
-LEILA: É!$ 
-CARMEM: Ah eu já vou fazer cinqüenta e... meio de novembro eu to fazendo cinqüenta e 
nove.$ 
-LEILA: Cinquenta e nove anos.$ 
-CARMEM: Começa do item quatro.$ 
-LEILA: É costureira e tá na Cooperativa.$ 
-CARMEM: Adoro mexer na terra que eu também adoro uma roça.$ 
-LEILA: Adora uma roça, (risos) e mora em Santo André?$ 
-CARMEM: Santo André,Parque Andreense,  isso. $ 
-LEILA: E tá fazendo parte da cooperativa das mulheres teimosas.$ 
-CARMEM. Isso, (risos) sou uma das teimosas.$ 
-LEILA: Aí tem a dona MARA.$ 
-MARA: Sessente e um aninhos.$ 
-LEILA: Aninhos, olha, que legal.$ 
-MARA:Graças a Deus.$ 
-LEILA: Já era costureira, aí virou costureira teimosa, foi fundadora da cooperativa e 
mora, em Santo André, parque Andreense?$. 
-MARA: Parque Andreense também.$ 
-LEILA:Aí tem o EDU, ele agora gosta de leitura, e tá atuando num projeto como é? 
Mediadorr de leitura?$ 
-EDU: Mediador, multiplicador, multi-multi, já fui auxiliar na minha referência.$ 
-LEILA: E educa outros mediadores, e mora aonde?  
-EDU: Eu moro em Itapecerica da Serra.$ 
-LEILA: Itapecerica da Serra.$ 
 -EDU:  Zona Sul.$ 
-LEILA: Zona Sul. Aí nós temos o FRAN.$ 
-FRAN: Isso.$ 
-LEILA: E, tem a ver com o Fagner? O seu nome?$ 
-FRAN: uhh... Não$. 
-LEILA: Não, mas agora, parece que tocar uma guitarra, cantar...$ 
-FRAN: É, eu não vou me restringir a guitarra, né...$ 
-LEILA: Ah!$. 
-FRAN:  Eu gosto de todo tipo de som.$ 
-LEILA: Todo tipo de som, e ele tá estudando administração! E tá fazendo parte do projeto 
também de $ 
-FRAN: Cine aberto.$ 
-LEILA: Cine aberto.$ 
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-FRAN: Com o grupo Saci?$ 
-LEILA: Grupo Saci, um projeto cultural.$ 
-FRAN: Que é onde o Márcio trabalha.$ 
-LEILA: E tem a Vitória, que além de trabalhar numa ONG com mulheres refugiadas, 
imigradas,  também tá fazendo parte de um projeto social pra ela se tornar 
empreendedora e ganhar dinheiro (risos) não é? Um projeto que possa trazer essas 
possibilidades aí pra ela e pras mulheres onde ela trabalha, é isso?$  
-VAL: Uhum.$ 
-LEILA: E que já parece que tá havendo aí conexões nesse grupo (risos) né? E a VAL  
mora?$ 
-VAL: Moro no centro. Na Luz.$ 
-LEILA: Na Luz. Então, e a gente tá aguardando o Heitor que deve tá perdido aí ainda,  
mas vai...$ 
-JORGE: Ele falo que tava na Capote Valente. Eu falei o número e a casa.$ 
-EDU: Deve tá perdido, que nem eu. (risos).$ 
-LEILA: Você tem o telefone dele?$ 
-JORGE: Tenho peraí deixei... Ele me ligou agora não tenho aqui, mas deve ter nas 
chamadas.$ 
-LEILA: Ah!quem sabe, né.$ 
-JORGE: Tá na hora dos comerciais?$ 
-LEILA: Ahn?$ 
-JORGE: Bom, tá na hora dos comerciais. Tá aqui, o telefone dele$. 
-LEILA: Você quer ligar?$ 
-JORGE: Eu quero, é que esse daqui tá sem crédito.?$ 
-LEILA: Certo, mas isso não é problema, a gente dá um jeito aqui. O meu deve tá por 
aqui.$ 
-LEILA: Talvez você possa recuperar, porque a gente vai passar a transcrição pra todo 
mundo do que já falaram e a gente vai passar pra uma segunda parte agora, e eu tô 
fazendo um grupo de coleta de dados, para uma pesquisa, como eu te falei lá no telefone, 
lembra?$  
-HEITOR: Uhum, lembro.$ 
-LEILA: É uma pesquisa do instituto de psicologia, é pra o doutoramento,  e o pessoal se 
apresentou como quis. Depois  você pode pegar a apresentação por escrito pra gente não 
precisar voltar ta!$ 
-HEITOR: Certo.$ 
-LEILA: To feliz, que a gente te resgatou.$ 
-HEITOR: Brigado. Nossa foi um sacrifício chegar aqui,  eu liguei pro  JORGE hoje de 
manhã e ele falou “ah, número dois, dois quatro três”.$ 
-LEILA: Dois quatro três?$ 
-HEITOR: É porque eu perdi o meu caderno no caminho. Por isso que eu me atrasei. Eu 
sabia a rua, mas não sabia o número. Eu tive que ir na lan house.$  
-LEILA:  Pegar o endereço?$ 
-HEITOR: Pegar o número, o cara queria que eu fizesse um cadastro na lan house. Eu 
falei “gente, eu vou ficar cinco minutos”. Ele “não, tem uma lei”, falei “cinco minutos”. Aí eu 
peguei o número. Aí depois que eu soube, mas aí eu já tinha falado com ele. E aí eu fui lá 
pra baixo,  fiquei procurando as casas. Ah, dois quatro três. Mas não é aqui. Mas uhm, ele 
falou que era aqui, como não é aqui?$  
-LEILA: Você não recebeu por e-mail?$ 
-HEITOR: Eu não recebi, acho que não chegou no meu e-mail.$ 
-LEILA: Ah!$ 
-HEITOR: Eu olhei ontem de noite, hoje de manhã não tinha chegado.$ 
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-LEILA: Não?$ 
-HEITOR: Aí eu liguei pro JORGE e ele falou que era dois quatro três. Aí eu aí eu fui lá 
fiquei perguntando na padaria, no...$ 
-JORGE: Oh!, mas eu disse no telefone pra você, que eu achava, que eu não tinha 
certeza.$ 
-LEILA: Eu mandei e-mail pra todos e fiquei até meia apreensiva, preocupada, porque eu 
não recebi  resposta.$ 
-HRBERT: Ainda bem que o meu foi por telefone. Eu não confiro e-mail.$ 
-LEILA. Ok, você quer se apresentar?$ 
-HEITOR: Então, meu nome é HEITOR. Tenho dezoito anos, é... falar sobre projetos 
sociais que a gente já fez, né? Então eu já tive num projeto social ano passado que se 
chamava SomLata. Que era é dar aula de música pra pessoas que não tem acesso. Mas 
a gente tá voltando mais pra batucada, pra sons  com lata mesmo, por isso que a gente 
tava dando o nome de SomLata. Que nem projeto Soudapaz,,,, esqueci o nome do 
projeto que tem no Rio de Janeiro.$ 
-JORGE: O Afro Reggae?$ 
-JORGE: O Afro Reggae também, que eles usam bastante som percusivo de latas, ou 
instrumentos reciclados. E a gente tava dando uma aula ano passado disso. Esse ano tô 
mais voltado pro Mapeamento Cultural que é que não é um projeto social, que é tipo uma 
re... não sei se o JORGE já deu alguma informação disso, mas a gente tá mapeando tudo 
que é  experiências de arte e cultura do Estado de São Paulo. E há muito tempo eu tenho 
um projeto chamado... , que na verdade ainda não tem nome. Mas a gente dá aula de jiu-
jitsu pras pessoas que tem interesse.$ 
-LEILA: Ah, você é que montou, esse projeto?$ 
-HEITOR: Na verdade foi uma professora que montou mas como teve uma... a gente  
trabalhou numa igreja. Só que conforme foi passando um tempo´, as pessoas foram 
desistindo. Aí fui e tomei a frente do projeto. Aí eu, foi eu e meu professor que a gente 
agora  dá aula mais ou menos.$ 
-LEILA: Uhum$ 
-HEITOR: E eu faço mais parte  do marketing essas coisas de chamar o pessoal pra ir 
lá.$ 
-LEILA: Uhum.$ 
-HEITOR: Tanto que agora o projeto ta embalando, tem quase uns vinte alunos. Toda 
semana tá tendo aula de jiu-jitsu. 
-LEILA: Ta e vocês que trabalham no mapeamento, vocês recebem alguma bolsa por 
isso?$ 
-HEITOR: Uhum, Uhm!$ 
-LEILA:  É bolsa? Ou é salário.$ 
-HEITOR: É uma bolsa.$ 
-LEILA:  Da onde que é essa bolsa?$ 
-HEITOR: Da Saepe, né! Então acho  como ele, que é em parceria com o governo, acho 
que esse recurso vem do governo, mas quem administra é o Centro de Estudos de 
Políticas Públicas.$ 
-LEILA: Uhum.$ 
-HEITOR: É uma organização não governamental lá do Rio de Janeiro.$ 
-LEILA: Certo$. 
-HEITOR: Que é quem...o mapeamento não é um projeto estadual, ele é um projeto 
nacional . A gente tá participando do mapeamento do estado de São Paulo. Né, tinha até 
falado. Mas tem outras pessoas que mapearam no nordeste, outras tão mapeando o 
Espírito Santo.$ 
-JORGE: Outras no Rio de Janeiro.$ 
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-LEILA: Tem alguma coisa a ver com o Ministério da Cultura?$ 
-HEITOR: Não, mais pra Secretaria da Juventude.$ 
-LEILA: Ah! Secretaria da Juventude.$ 
-HEITOR: Mas o Ministério da Cultura nos forneceu muitas informações sobre grupos. E 
pontos de cultura.$ 
-LEILA: E você mora aonde, Heitor?$ 
-HEITOR: Eu moro no Taboão.$ 
-LEILA: Taboão?$ 
-HEITOR: Certo.$ 
-JORGE: Depois de mim. Mais longe que eu.$ 
-LEILA: É mais longe, né? Falei que ia fazer um mapa e a Angélica falou “não, é melhor 
você comprar um mapa”. Porque vocês são pessoas que vem de lugares muito diferentes 
entre si, né?$ 
-HEITOR: Eu morei aqui na Vila Madalena até o ano passado, daí mudei pro Taboão esse 
ano.$ 
-LEILA: Ah é?$ 
-HEITOR: Porque minha mãe comprou uma casa lá na no leilão da caixa. Aí eu acabei me 
mudando pra lá no começo do ano.$ 
-LEILA: Certo.$ 
-HEITOR: Aí deu uma melhorada, é bacana lá. É muito mais calmo do que a Vila 
Madalena, né? Por causa que lá não tem muita coisa pra se fazer. Mas tem muitos 
projetos, lá, legais. Tão alguns projetos legais lá com o grupo Clareou, que é um projeto 
de teatro, que lá tem  apresentação todas as quinta. 
-LEILA: Legal.$ 
 -JORGE: O nome da apresentação é quinta às oito, porque realmente é quinta às oito da 
noite, tem muitas peças legais. Já fui lá uma vez, assisti a peça que é uma peça muda. E 
eu gostei pra caramba, bastante.  
-LEILA: Certo? Bom, então nós vamos começar  por essa palavra projeto. Eu gostaria de 
saber de vocês o que pra cada um significa essa palavra projeto. Só palavra projeto. 
Agora pra responder isso. A gente vai fazer uma, eu to propondo uma dinâmica que é a 
dinâmica pra usar essa mala. Essa mala que tá aqui chama-se mala de objetos de 
representação.$ 
-EDU: Teatro?$ 
-LEILA: uh?  
-EDU: Nada!$ 
-LEILA: Oi?$ 
-JORGE: Ele falou teatro.$ 
-EDU: Teatro.$ 
-LEILA: É, representação lembra teatro mesmo. A gente representa um papel. No caso a 
mala tem vários objetos que é pra representar aquilo que vocês querem falar. Aquilo que 
você querem significar, né? Então vocês vão usar esses objetos pra responder a 
pergunta, o que é projeto. E vocês podem usar individualmente, ou em grupo. Usar o 
tempo que quiserem, tá? Na medida que eu perceber que vocês  tão já com o trabalho 
mais ou menos encaminhado posso ir fazendo outras perguntas, tá? Mas estejam a 
vontade e eu pus esse tapete, porque se vocês quiserem sentar no chão, né, pode sentar. 
Se não, eu posso por na mesa se vocês preferirem.$ 
-EDU: Quem quiser sentar na cadeira, senta, quem não quiser fica de pé...$ 
-LEILA: Éh? A vontade, tá? Então a vontade com a mala também. Lembra da pergunta? A 
pergunta era o que é projeto? 
-EDU: Primeiro eu to pensando na minha resposta, não é que eu tô me excluindo do 
grupo não, tá? Eu tô pensando no que nas idéias do que seja projeto.$ 
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-HEITOR: Conhece o Márcio também?$ 
-JORGE: Sou amigo dele.$ 
-EDU: Vixi esse Márcio é famoso, hein?$ 
-JORGE: Ainda vai ser um grande diretor aí algum dia!$ 
-HEITOR: é possível. Você faz parte do cinema dele?$  
-JORGE: Faço.$ 
-EDU: A calculadora, tá funcionando aí?$ 
-JORGE: Desconfiou da calculadora  da instituição, olha.$ 
-MARA:tem que projetar aqui alguma coisa boa.$ 
-( risos)$ 
-JORGE. Relembrando a nossa infância, né?$  
-MARA: Pois é, né. Mas a minha infância já tá tão distante. A minha infância durou tão 
pouco, Tá tão distante a minha infância, que acho que ela tá começando agora, de tanto 
tempo que foi.$ 
-FRAN: Mas agora tem Lego, né? Em muitas escolas. Tem o projeto robótica, né, que tem 
o projeto com a Lego. E  robótica com peças Lego e tem uma infinidade de coisas que se 
dá pra fazer com essas peças. Eu tive aula uma vez.$ 
-EDU: é mesmo, se você for analisar, mas o que eu acho engraçado que em todo lugar 
que tem essas peças, criança só faz uma coisa.$  
-FRAN: Carrinho?$ 
-JORGE: Arma!  É infelizmente  uma coisa que hoje em dia deveria ser tirado, né? Porque 
filmes, novelas, ou até desenhos mesmo, eles colocam muito essa coisa, então acho que 
deveria tirar. Porque que não fazem um desenho sobre projetos sociais, né? Acho que 
seria bem melhor pra uma criança pensar num futuro bem melhor do que...$  
 -JORGE: Quem faz isso?  Tem a Cultura, né? A Cultura tem muito dessas coisas, mas as 
crianças...$ 
-EDU: Não, a Cultura é um canal, é um canal que tem um IBOPE muito pequeno, e onde 
tem muito mais informações que os outros canais.$ 
-JORGE: É,  mas exatamente por isso que não tem IBOPE. Hoje em dia é muito difícil ter 
uma pessoa que quer... ser inserido na cultura... Geralmente as crianças que querem ter 
cultura dá pra contar nos dedos.$ 
-EDU: Aí cabe a nós  tá tentando atingir esses pontos pra ta quebrando um pouco. Na 
hora que você tava falando um pouco da escola, eu tava analisando mesmo, que eu 
converso com alguns colegas meus sobre esse negócio da escola hoje eu não sou tão 
velho, eu tenho vinte anos só. Assim velho de idade gente, eu tô falando assim: eu faço 
um pouco dessas comparações, né das brincadeiras que tem na escola hoje com as que 
eu brincava quando eu estudava “meu”. Tem uma professora lá que dá aula pro meu 
irmão, pra mim, pra minha irmã, pra minha outra irmã e ainda tá dando aula hoje. Eu falo 
assim “que será que a escola tem tanto que ela quer essa escola?”. Porque nós quatro 
estudamos na mesma escola. E trás um pouco dessa questão, né, que a brincadeira que 
nós fazíamos antigamente era totalmente diferente das que são hoje. Hoje os alunos 
sentem prazer em tá tirando sarro de um professor. E os professores hoje em dia não 
ensinam que nem era antes, né? Então acho que é um pouquinho e o que cê falou 
mesmo porque...Eu já fui expulso de várias escolas e hoje eu entendo exatamente 
porque. Mas de várias, várias. Aos poucos os professores vão sentir determinadas 
situações $ 
-EDU:: Bom, vê só isso aqui. Acho que já fiz meu projeto.$ 
-JORGE: Ó  método azul, é.$ 
-EDU: O que?$ 
-JORGE: O método azul.$ 
-EDU:Tudo azul? Como assim?$  
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-(risos).$ 
-JORGE: Ah, que legal. Eu poderia explicar o por que. Eu vou falar o por que. Não, pode 
falar?$ 
-LEILA: Pode falar, o que é projeto?$ 
-FRAN: Pra mim é, tentei representar, é como se fosse uma planta, uma maquete, é um, 
como posso explicar isso, é um planejamento, pra poder fazer algo maior. Todo projeto 
que você tenta, que você cria, você busca algum resultado daquilo. Acho que por ser 
administrador eu falo assim, né. Mas é meio isso. Se você faz um projeto social, você 
busca o benefício de quem é o beneficiário, né?  Então você busca agregar alguma coisa, 
tanto pra sua realidade, quanto pra realidade de quem tá participando do projeto. Então 
acho que é isso  acho que é um planejamento de antemão, pra realização de um bem 
maior. Seja... no presente momento, no momento da execução desse projeto, ou 
futuramente, como um resultado de impacto acho que seria bem dizer.$ 
-LEILA: resultado de impacto, FRAN?$ 
-FRAN: É se fosse pegar exemplo, como ele pegou a bola. Exemplo, uma bola caindo na 
água, ela tem um resultado que ela cria ondas, aquelas ondas vão se espalhando e 
afetando...Então o projeto é esse, ele busca além do impacto inicial ele tende a se 
expandir. Muitos projetos tendem a isso.$ 
-JORGE: Posso fazer uma pergunta em cima disso?$ 
-LEILA: Pode, claro, à vontade.$ 
-JORGE: Não, é só porque surgiu uma coisa aqui, quando você pensa em impacto você 
pensa em mudança de direção, assim, ou não necessariamente?$ 
-FRAN: Não,às vezes tem muitas que eu acredito que a direção a está certa só falta quem 
está em volta reconhecer que tá na direção certa. Tem uns que sabem que estão na 
direção certa, mas não sabem ainda que estão, quer dizer, não compreendem  o porque 
que estão naquela direção. Se você pega uma pessoa que ajuda o próximo sem pensar 
ela não sabe que aquilo tá causando, tá causando algum impacto na pessoa. Se você 
pega um morador de rua, eu cito muito, porque o que me ocorre mais de aparecer, 
bêbado, né, necessitado de conversar, é uma coisa fantástica. Que poxa, a pessoa só 
precisa de uma palavra. Ela tá indo pra conversar com você. Ela só busca aquela 
humanidade entre você e ele.Tem pessoa que repudia, acha “ah não eu vou eu vou dar 
de mão, eu vou virar de costas...”$ 
-JORGE: E às vezes...Pô o cara só precisava te dar essa palavra, desabafar ou então 
“ah, saber que estou no caminho certo se eu fizer isso ter uma vida mais correta, vou ser 
feliz”. Acho que é isso.$ 
-EDU: Terminou? É responder a pergunta o que é projeto, é pegando um pouco do que 
ele disse mesmo, né, quando o JORGE perguntou dessa questão se funciona no 
caminho, ou se toma rumos contrário. Eu acho que projeto traz um pouco disso de tomar 
vários rumos. Porque eu poderia tá num projeto que o Heitor, que o JORGE tá, ou até 
mesmo ele, mas quando esse projeto viesse atacar a mim, ele poderia ter um 
compreendimento diferente, e tomar eu, a partir daquele momento que recebi o projeto de 
uma maneira eu recebi, as informações tal, eu posso tá transmitindo de uma outra 
maneira mas sem perder o seu foco, em si. E projeto pra mim, o que é projeto? é uma 
palavra que vem na minha mente, que eu trabalho muito é planejamento. Projeto em si é 
um planejamento. Eu quando eu vou mediar, que eu vou capacitar, eu tenho que pensar 
em planos, a,b,c, d quantos forem. Porque eu trabalho muito com planejamento. Numa 
capactiação, eu antes de tá lá eu tenho que pensar quantos vão estar, qual o tempo que 
eu vou gastar em tal atividade, e se por exemplo um jovem não quer fazer a dinâmica que 
eu proponho, qual que eu tenho que pensar se o grupo tá agitado demais, se o grupo... 
porque eu capacito jovens que tem quase a mesma faixa etária que eu, então eu tenho 
que pensar como que eles receberiam essa informação. Então projeto é planejamento, é 
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o objetivo, estratégias, atividade, tempo, quem é o responsável. Então o que é projeto, 
acho que planejamento responde isso porque quando num planejamento você pensa em 
tempo, qual é o tempo que eu quero tá atingindo, que tempo eu pretendo fazer com que 
esse projeto aconteça rápido, aconteça numa forma contínua, em atividade, o que que eu 
vou tá fazendo pra que aquilo  aconteça, os materiais, o público alvo. Então planejamento 
acho que responde, e porque que eu peguei a mala, porque eu acho que mala você pode 
tá pensando numa viagem, né. Se você pensa numa viagem, você tem que pensar em 
planejamento, então eu acho que  mala representa a palavra planejamento, que é, traz 
um pouco do que o JORGE disse que ele pensa assim, que uma coisa liga a outra. E eu, 
hoje eu penso que nem ele. Porque que eu faço isso? O que eu quero atingir? Então acho 
que projeto representa isso, no meu modo de pensar, né.$ 
-JORGE: E eu peguei essas varias figuras aqui acho que porque representam um pouco 
fases de projeto. Tirando essa aqui que é uma coisa um pouco pessoal. Eu acho que 
primeiro, um projeto é um baú de idéias. Eu eu gosto muito de ler o  José Saramago. Ele 
fala que utopia não necessariamente é uma coisa que nunca via existir, mas pode ser o 
amanhã. Então acho que o baú de idéias ele vai muito nessa direção, sabe você pensar 
várias coisas e não necessariamente num primeiro momento você tá planejando essas 
idéias, mas vai ter que planejar,  que é um é um pouco da próxima figura mas é meio que 
uma tempestade de idéias, sabe? Tem uma monte de coisa aqui que vai saindo. E aí 
conforme as coisas vão avançando, assim, você tem que se planejar, você vai calcular 
suas coisas, sabe? Não significa que tenha que ser frio e calculista, mas você vai 
calculando e bolando estratégias, não é muito diferente do que vocês falaram, pelo menos 
na minha opinião e eu acho que quando você sai dessa fase aqui de idéias, e de calcular 
as coisas e essa fase de idéias, dependendo da fase que você tá na vida, pode ser uma 
fase também de ingenuidade as vezes, sabe. Quando você amadurece um pouco você, 
digamos que, recorta assim o conhecimento, sabe? Você prioriza aquilo que você quer 
trabalhar. Tudo bem que as coisas elas  tão conectadas, mas chega uma hora que acho 
que você tem que recortar um pouco, entendeu? Pra você  focar, sabe? as coisas que 
você quer mesmo.  Eu não tô ainda falando de projeto enquanto projeto social. To falando 
projeto, projeto, sabe? Que pode ser projeto de vida, pode ser projeto profissional, pode 
ser projeto familiar mas acho que todas as fases chega uma hora que você tem que 
recortar, sabe? Você tem que falar “olha, é isso que eu quero”. Não que você não possa 
ultrapassar aquela barreira. Eu acho que um pouco dessa trajetória já faz você ver as 
coisas que tão em volta disso que você recortou, sabe? Mas acho que isso vem na 
maturidade. E isso daqui eu peguei essa figura porque eu tenho um projeto pessoal de 
me dedicar muito a música, então um dos meus projetos é fazer com que minha banda 
cresça por diversas razões, diversos motivos.$ 
-JORGE: Você toca o que?$ 
-JORGE: Eu? instrumento, ou no estilo?$ 
-JORGE: Qual é o assim o gênero musical da sua banda em si?$ 
-FRAN: Eu toco rock pop, toco guitarra e canto, e só que a banda, ela é uma banda que 
as pessoas nomeariam como uma banda gospel, porque ela nasceu dentro da igreja. Só 
que assim eu acho que a música ela não tem barreiras, entendeu? Acho que vai muito 
além disso, sabe? Eu tenho medo de fugir um pouco da conversa. É porque nos Estados 
Unidos, por exemplo a música gospel, que é nomeada como gospel, ela toma conta de 
noventa por cento do mercado norte-americano. Dez por cento apenas é pra música que 
é chamada música secular. E os produtores, o mercado, a indústria fonográfica é a 
mesma pra todo mundo, entendeu? Só que aqui no Brasil, esse termo gospel ele é usado 
muito pra rotular algumas bandas, sabe? Por exemplo, você pega um...$ 
-LEILA: Vocês já ouviram falar desse termo gospel?$ 
-JORGE: Já.$ 
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-HECTOR: Já.$ 
-EDU: Sim.$ 
-VAL: Já.$ 
-FRAN: Eu só canto música gospel.$ 
-LEILA: É, familiar pra todos.$ 
-FRAN: Renascent Praise é um,  eu acho que você deve até conhecer, é uma banda que 
o nome, por ser americano, poucas pessoas acham que não veio dos Estados Unidos. 
-JORGE: É do Brasil.$ 
-FRAN: Mas é totalmente é totalmente brasileiro. Eu conheço porque eu sou evangélico, 
então conheço um pouco desse termo gospel aí, porque eu também gosto, mas não me 
limito a simplesmente a música evangélica em si. Gosto de vários gêneros.$ 
-JORGE: É, eu acho eu acho um pouco disso, sabe? Porque dentro da igreja tem música 
sertaneja, tem rock, tem um monte de estilos.$ 
-JORGE: Só muda a letras, porque se for analisar...$ 
-JORGE: É, muda as letras, mas usam só esse termo gospel, entendeu? Pra tirar um 
pouco fora do mercado, sabe? Entende? Mas aí é isso é uma coisa que eu faço. Mas 
projeto é isso pra mim.$ 
-LEILA: Ok.$ 
-VAL: os blocos representa pra mim um pouco idéias. Projeto é construção né? Primeiro 
eu acho que são idéias. Primeiro, antes se tem um desejo. Você pensa: seja projeto de 
vida, como ele falou, projeto que estou elaborando, né que é um plano de negócios. 
Pensar como uma coisa vai ocorrer então pra mim primeiro é um desejo, uma idéia,  eu 
acho que tão um pouco junto, né? Você deseja as coisas e você tem as idéias, e você 
começa a colocar em prática. Então, é  construir. Vai construindo, vai pensando, dando 
formato, vai colocando os tijolinhos, vai pensando um pouco como você queria. O que que 
você vai investir nesse projeto e qual é a dedicação que você tem que ter e qual o seu 
objetivo. É planejar né, que nem todo mundo falou. Então você tem que começar a 
planejar, pensar  onde você quer chegar e pra que, você tem um tempo, né? Eu acho que 
tem tempo também. Né, você quando pensa num projeto você pensa em quanto tempo 
você quer chegar lá, a sua meta, as estratégias, mas eu acho que eu colocaria mais um 
projeto como desejo, idéias e desejo. Eu acho que pra mim é mais, é mais isso. 
Realização de seus desejos, realização pessoal como desejo e idéias e trabalho. Colocar 
em prática as idéias. Isso daí é uma coisa lúdica pra mim também. Escolher isso, é 
prazeroso né, no desejo, tem a ver com prazer. É uma coisa boa, legal, a palavra projeto. 
As vezes sofrida, né? Mas que no final a gente pensa nisso, né? Numa concretização de 
algo, num desejo. 
-FRAN: Agora sou eu? Eu peguei a bola por causa que a bola é como projeto, que a 
gente nunca sabe pra onde a bola vai pingar, um projeto pode começar com uma meta e 
terminar com outra. Como às vezes eu tinha uma banda que o projeto dela era ser uma 
música popular. Ela acabou virando rock. É como uma bola, as vezes você taca ela,  ela 
pinga, você pensa que ela vai pingar pra um lado e ela vai pingar pra um outro. Um 
projeto é, eu acho que quando você pensa num projeto, você pensa numa meta você nem 
sempre sabe se você vai atingi-la ou não mas você tem inicialmente você tem sempre 
uma meta. O quanto a gente não planeja, ele fala do projeto como planejamento, quando 
a gente não planeja o  projeto,  vai fazer que nem a bola, ela vai pingar e vai pra um lado 
que você não sabe pra onde vai. Eu acho que o projeto é muito isso. É uma coisa que 
você não sabe o que vai acontecer daqui pra frente um projeto tem que ser um projeto 
aqui ou talvez agora, e amanhã um outro projeto. Projeto pra mim é isso.$ 
-EDU: Bom, projeto, eu acho que é a palavra chave em todos os setores. Que tudo na 
vida tem que ser planejado, né? A gente tem que planejar até pra dormir.$  
-JORGE: Não é só deitar não?$ 
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-JORGE: Não.$ 
-EDU:: Não, tem que acordar cedo.$ 
-MARA: To brincando gente. Então, se a gente quer planejar algo assim maravilhoso na 
vida da gente,  digamos que a gente queira planejar um projeto, é  fazer um projeto de um 
empreendimento que vá crescer que vá agregar, né,  seres, né,  pessoas nesse projeto, 
mas a gente também tem que planejar que nesse projeto tem que ter o lado também é,  
pensar no lado, como é que se fala? A cabeça foge, é: não é só esportivo, lazer. Né? 
Porque não adianta você montar uma empresa, projetar uma empresa, só pra render e 
dar frutos, e frutos, e frutos, e seus funcionários não tem momento de lazer. Então eu 
acho que tem, é o circo vê isso, né? E é um cirquinho, Né?$  
-LEILA: E o circo tá sobre rodas.?$  
-JORGE: Bichinhos...$ 
-LEILA: Vários bichinhos?$ 
-JORGE: É o Cirque Du Soleil, nunca fica num lugar só.$ 
-MARA: É que o circo tá num lugar, daqui a um tempo tá no outro, né? E a empresa 
cresceu, o circo vai lá faz um uma festa pra aquela gente, pra aquele local que tem uma 
empresa, aí sai vai pra uma outra empresa, né?$  
-JORGE: Tá.$ 
-MARA: Levar lazer pros seus funcionários, porque hoje em dia no Brasil os funcionários 
não sabe o que que é momento de lazer né? É só trabalhar, chegar em casa.a mulher 
hoje em dia sai do trabalho, vai pra casa, outro trabalho pior, porque dona de casa é 
terrível  né? E os homens? A mesma coisa, as vezes pensa que ir pra um boteco vai 
resolver o poblema, né? Mas se eles tivessem um momento de lazer no circo, se pudesse 
catar sua família e ir pra um circo, levar seus filhos. Convidar um funcionário, né? Planejar 
tudo isso tem que tá dentro da empresa. Planejar o momento de lazer dos seus 
funcionários. Né? E é isso que eu penso que eu gostaria de ter acontecido na minha vida, 
não aconteceu. Só trabalhei.$ 
-JORGE: Literalmente ela gosta de circo, né?$ 
-LEILA: A senhora quer descrever a sua figura?$ 
-MARA: A minha figura? Então, né Aqui é o circo, né, que se encontraram os 
companheiros  da empresa que trabalham, né? E levam os filhos, aqui é a família, né? 
Levou o filhinho, pôs aqui sentadinho, deixa ele aí. E outros ficou sentado. Aqui é a sala 
de visita. Pode tá também sentado, vendo uma televisão né? Tem um jardim de flores, 
que flores dá alegria no coração da gente. Um lugar que a gente se encontra que tem 
flores e a coisa e o momento, o ambiente fica diferente, não é mesmo? E é isso, né? É 
isso que eu pensei. Eu acho que as empresa, tem que planejar, quando planejar em fazer 
uma grande empresa, planejar também o momento de alegria pros seus funcionário, que 
daí eles vão render muito mais pra o patrão, né? Se eles estão muito bem com eles 
mesmo, ele vai render tanto pra ele como pro patrão. E é isso aí. Não sei se falei legal, 
mas tudo bem.$ 
-LEILA: Gente, aqui não tem o que é legal, o que não é legal$ 
-EDU:: A gente aprende  né?$ 
-LEILA: É o que vem de cada um.$ 
-CARMEM: Eu sou a última na vez Carmem.$ 
-CARMEM Eu  apesar de não conhecer muito o que é projeto, porque eu  estudei muito 
pouco mas eu acho que quando a gente tá construindo alguma coisa num tem que medir 
a distância é só procurar a escadinha e subir. Então tá aqui a minha escadinha.$  
-LEILA: o projeto então é uma escadinha que tem que subir?$ 
-CARMEM: É, tem que subir. Que pra alcançar minha... não existe distância...$ 
-EDU:  Só pode a escada é ir subir. Igual, eu acho que eu subo muitas muralhas$ 
-EDU: Mais escadas.$ 
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-CARMEM: então é isso aí.$ 
-EDU: É só pegando um pouco, eu também acho eu fiz um projeto, né? Preparação para 
o trabalho e aí o meu professor levou um filme até esqueci o nome do rapaz. Ele faz 
palestras,  ele é brasileiro e faz palestra pra empresas e ele usou o exemplo da escada. 
Na hora que ela falou eu até tava lembrando. Que a nossa vida é uma escada. Pra você 
chegar no segundo degrau, você tem que passar pelo primeiro, se não você não tem 
como chegar no segundo, então acho que a escada é um... ela falou que viveu, é  que 
estudou pouco,  mas eu acho que ela como  mais que qualquer um que tá aqui acho que 
se projetou muito na vida. Então eu acho que a senhora mesmo, mesmo sem ter 
estudado, a senhora sabe tão bem quanto eu EDU, só tenho vinte anos, ele que tem 
dezoito, o JORGE tem vinte e cinco, eu acho que a senhora sabe bem mais do que 
qualquer um o que é um projeto. Não sabe teoricamente, mas na prática sabe explicar 
melhor pra qualquer um aqui, então só queria falar isso. Obrigada.$ 
- MARA: Garoto sabido.$ 
- (risos)$ 
-LEILA: Vocês podem aproveitar os mesmos objetos ou explorar outros objetos, A idéia 
agora é a gente explorar um pouco o que é projeto social? Vamos agregar essa 
palavrinha, né, ao projeto. O que que é um projeto social? Também usando os objetos, da 
mala.$ 
-JORGE: Da mala?$ 
-LEILA: Pra ajudar a pensar.$ 
-EDU:: Essa nossa mestra!$  
-LEILA:  Lembrando que pode ser com os mesmo objetos, que podem fazer, e podem 
fazer com os outros.$ 
-JORGE: O que é um projeto social?$ 
-EDU:: Num sei, uma dica.$ 
-LEILA: Pode se movimentar, sentar.$ 
-JORGE: Quem começa?$ 
-FRAN: Tá bom, vai bom acho que esse daqui chega próximo, porque é levar o bem a 
alguém, e independente disso, que isso ocorra um impacto na pessoa, eu acho que você 
agregar algum conhecimento, dá felicidade ou dar uma outra visão de percepção, é levar 
levar algo pra alguém. Então você agrega tanto na cultura, quanto na vida da pessoa, 
você pode mudar a vida da pessoa com algum projeto social. Ou não, fazer ela mais feliz, 
fazer o dia dela mais feliz que também é algo que recompensa muito. Você chegar no 
final de um projeto e a pessoa falar “poxa, isso daí meu dia tava ruim, mas hoje mudou”. 
Como eu pego como ele falou da música até tava ouvindo esses tempos, Rosas de Saron 
e aquela frase que eles dizem “Hoje muitos choram, mas não desistem de viver”. 
-JORGE: Eu tenho essa música no meu celular.$ 
-FRAN: ele fala de um depoimento: que abrigou uma menina que queria se matar. Ao 
ouvir essa música, ela desistiu, ela percebeu que tem outros em situação tão difícil e tem 
um sorriso pra dar. E você promover ainda o sorriso eu acho que o projeto social vem pra 
isso, né? Promover o sorriso, agregar algum conhecimento. Fazer com que a pessoa 
possa ir um pouco mais além de si do que ela imagina ter capacidade. Ou provar a 
pessoa pra que ela tenha uma capacidade maior do que ela tava imaginando. Que ela 
pensa no momento, né? Têm muitos que falam “ah, eu só sou capaz de... de... chegar... a 
ser um metalúrgico”, não. Por exemplo: nosso amigo Márcio ali. Só achava capaz de ser 
um metalúrgico, depois de entrar no projeto agora ele já tem uma outra visão de direção. 
Então todo projeto social que a gente já participou agregou isso a ele. A mim também, 
né? Que antes eu só visava a felicidade consiste em eu ter bem material, eu acho que 
não é isso. A felicidade é você tá feliz consigo e com o próximo. E isso que é um projeto 
social, sempre buscar agregar abençoando. Eu acho que é isso.$ 
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-JORGE: Eu quero usar o que você falou. Primeiro que uma coisa que eu queria deixar 
bem claro assim que pra muitas pessoas aqui, projeto social vai ser muito diferente do 
que é, e não querendo generalizar, é lógico, mas o que é pra um diretor de uma grande 
organização não governamental ou uma grande empresa que financia um projeto social  
ou alguém que tá dentro dos movimentos sociais, que é muito diferente da sociedade civil  
então várias visões. Eu tô entendendo o que é projeto social pra mim. Não essa infinidade 
de possibilidades. Eu acho que vai muito na direção do impacto, sabe, que ele trouxe 
inicialmente. E também de não você oferecer, mas de você descobrir junto com o outro  
as diversas possibilidades que você tem de chegar, talvez à felicidade se a felicidade vier 
acompanhada de conhecimento, se vier acompanhada de você enxergar o mundo de uma 
forma menos ingênua, de você ajudar o outro também e quando eu ajudar não é aquela 
coisa de: não me lembro a palavra, de você ficar dando esmola pras pessoas, não é? E 
tinha uma outra palavra, mas... $ 
-LEILA: Assistencialismo? 
-JORGE: Isso, não tem nada a ver com esse tipo de coisas.  Eu não  enxergo projeto 
social dessa forma. Eu acho que um projeto social, ele vai na contramão disso.$ 
-JORGE: Acho que ela não ele vai muito no na mão da ética, né?$ 
-JORGE: É.$ 
-JORGE: Que Platão, acho que foi Platão que falava, que a ética é um bem comum na 
sociedade. Então o que faz a sociedade feliz é a questão ética né? Então seria um projeto 
social você buscar a felicidade da sociedade em si. Não só a própria felicidade, ou a 
felicidade de um de um pequeno grupo de pessoas. Acho que é isso.$ 
-LEILA: E o que é ético, em um projeto social?$ 
-JORGE: O que é ético? Acho que é... Bom, é trazer  as questões. Então, é que eu to... 
Olha, pra mim ético num projeto social é você não ver a pessoa que supostamente é 
beneficiada, por aquilo como um nicho de mercado. 
-LEILA: Nicho de mercado? Explica melhor.$ 
-JORGE: Eu acho que tem grandes organizações não governamentais que enxergam 
outra coisa, como uma possibilidade de gerar recursos infelizmente existe muito isso, 
sabe? Eu acho que isso não é nada ético. Às vezes, quando você vê figuras conhecidas 
no Brasil você acha que ele tá ajudando outras pessoas, mas na verdade ele tá usando 
aquelas pessoas apenas pra ele encher o bolso dele de dinheiro. E ele não  tá nem aí pra 
transformação social, sabe? Repito que eu não tô generalizando e são figuras que 
aparecem por aí. E conforme você vai construindo uma trajetória num setor social, ou em 
qualquer outro setor, você vai começando a enxergar as coisas com mais clareza, sabe? 
Você vai começando a conhecer quem é, e também não é, classificando as pessoas, mas 
quem tem o compromisso mesmo com a transformação social e quem serve só pra 
manter o status, sabe? Uma coisa que já tá aí na sociedade, e que se depender daquelas 
pessoas vai continuar existindo, de uma forma muito mais cruel. Eu acho que essa face é 
muito mais cruel, essa face de você usar um projeto social, e uma pessoa pra você trazer 
recursos pra si apenas. E eu não to dizendo que as pessoas não podem ganhar dinheiro,  
trabalhando dentro, não é isso que eu to dizendo. Eu to dizendo que elas não podem 
assumir essa coisa da exploração através de projetos sócias, sabe? Eu acho que isso não 
é ético, entendeu? Acho que isso é o absurdo, assim de uma falta de ética dentro do setor 
social.$ 
-LEILA: E existe isso? 
-JORGE: Na minha opinião, eu posso ser pessimista, mas na minha opinião, de monte.$ 
-LEILA: Ser ético. Para todo mundo é familiar a essa palavra, ética? O que é ética?$ 
- (respondem concomitantemente que sim).$ 
-JORGE: Não sei se faz sentido, mas essa é minha opinião, entendeu? 
-LEILA: Se é sua opinião faz sentido.$ 
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-JORGE: É. Pegando um pouco do que ele falou trazer estas  questões da cultura, né? 
Em si e buscar melhorar um pouco, né? Visando o bem da sociedade. Então você discutiu 
que a cultura diz,  a moral, né? Que seria todo campo da cultura, tudo, os ritos e mitos. E 
buscar nela uma linha legal, dentro da nossa sociedade. Ta? Se atingir o bem, o todo, 
todo mundo.$ 
-LEILA: O que seria o bem?$ 
-JORGE: O bem? Eu acho que a felicidade. Que consiste no, pelo menos no meu ponto 
de vista,  assim. Eu até acho da minha parte meio ruim isso, que eu tenho um ponto de 
vista muito administrativo ferrenho dentro da minha pessoa. Mas assim, eu gosto () social. 
Eu gosto de ver outras pessoas felizes, e eu acho que meu objetivo como administrador 
não é explorar a mão de obra. Mas assim, o bem comum pra mim é suprir as pessoas 
com as necessidades básicas que seriam  alimentação, saúde, uma integração social. 
Acho que uma pessoa, cultura também. Acho muito importante que as pessoas tenham. 
Quanto mais cultura,  ela vai mais longe, não digo ganância, mas ela tem uma sede por 
vida muito maior. Então ela vai aproveitar cada segundo da vida dela, né? Sabendo 
assim, o que eu posso fazer, eu sei até onde posso chegar, as capacidades são 
maiores,né, devido a cultura. O que falta, como ele falou, né, que é a escola é quase uma 
entidade falida dentro da  sociedade. O aluno entra e sai em escola pública eu vejo isso, 
né,  ele entra e sai a hora que ele bem quer e tanto faz. E não agrega nenhuma cultura. 
Se ele tivesse um pouco mais de cultura, se os pais forçassem,  eu acho que chega um 
pouco de  atualmente, eu acho que o pai tem que ser uma presença muito forte pra forçar 
a família, é a base de tudo, né, como dizem. E pra mim também eu sou muito familiar.$  
-LEILA: É?$ 
-JORGE: É assim, eu tenho um apego muito grande por minha família. Eu tenho que 
saber onde estão se eu não souber eu piro, literalmente. Então eu acho que a família é a 
base mais forte dentro da sociedade. Sem ela, se ela não te der um apoio, não te der um 
rumo cabou. Você não vai ter cultura, você não  vai ter ganância pela cultura, pelo saber, 
e pelo aproveitamento, o gozo da vida, literalmente.$ 
-JORGE: Engraçado é que dentro do que ele falou  e mais ou menos na linha da sua 
pergunta acho que o bem pra todos é igualdade de oportunidade, entendeu?$ 
-FRAN: É.$ 
-JORGE: Essa semana mesmo, eu vi um artigo do Gilberto Dimenstein. E ele no início do 
artigo ele disse que a IBM, ela investe mais em pesquisa do que o Brasil inteiro, do que o 
Brasil como país. A empresa IBM investe mais em pesquisa que o nosso país, sabe? É 
uma coisa insana de se acreditar, sabe? E eu acho que se o Brasil investisse mais em 
educação, essas coisas que você disse, eu acho que haveria mais igualdade de 
oportunidades, entendeu? As pessoas elas, você não  daria nada de mão beijada. As 
pessoas teriam mais condições de disputar esse mercado que tá aí fora, sabe? De chegar 
em pé de igualdade, sabe? Não é igualdade socialismo, mas igualdade de oportunidades 
pra você chegar a um conhecimento e poder, sei lá,  ter mais condições de sobreviver 
nesse mundo globalizado, sabe? Eu por exemplo, hoje eu disputo a mesma vaga que um 
cara que estudou na Europa, por exemplo. Que fez mestrado lá.$ 
-LEILA: E isso é diferente, não é igualdade de oportunidades, não tem igualdade aí?$ 
-JORGE: Ah, eu acho que não.$ 
-LEILA: Disputar a mesma vaga de um cara na Europa... não é ter a mesma 
oportunidade?$ 
-JORGE: Eu acho eu não.$ 
-LEILA: Não?$ 
-JORGE: Eu acho que não até porque existe um código, né? No mercado de trabalho 
existe um código que qualifica os trabalhos mas que ao mesmo tempo exclui um monte 
de gente. Que deixa um monte de gente fora. Que não chega nem  na entrada,  dos 
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lugares. Acho que o papel muito dos movimentos sociais, é fazer com que as pessoas 
tomem conhecimento de algumas vagas de trabalho, por exemplo, que elas nem sabem 
que existe. Sabe? Tem cargo aí dentro do  Congresso, lá da Esplanada dos Ministérios ou 
das grandes empresas multinacionais que as pessoas não sabem nem que existe,  quem 
dirá disputar essas vagas. Não sei se entendem essa comparação. 
-JORGE: É alimento, ele como dizem, né, não adianta dá o peixe, tem que dar a vara de 
pescar e ensinar o cara a pescar.$ 
-JORGE: É.$ 
-JORGE: Então projeto social...é isso, ensinar o cara a pescar. Ele tem que aprender a 
correr atrás. Não adianta também cruzar os braços e fala “To te dando o peixe”. O Brasil 
tá fazendo muito isso.$ 
-LEILA: Fazendo o que?$ 
-JORGE: Tá fazendo muito de dar o peixe assim e esquecendo que tem que ensinar o 
cara a correr trás dos seus objetivos. Não sou contra o projeto fome zero, eu sou muito a 
favor. É um projeto de distribuição de renda tanto como o bolsa família. Mas é você dá  
literalmente o peixe, muitas famílias tão se aproveitando disso, sem saber que  posso 
conseguir mais, né,  eu posso fazer uma parceria com meu vizinho. Vamos montar 
alguma coisa pra o bem da nossa sociedade. Buscar trazer uma renda pra cá, todo 
mundo trabalhando. Eu acho que o projeto social visa isso, né? Eu acho que tem muito 
daquela maneira de dar:  o que fazer também, pra ter essa vara de pescar, né?. Qual 
peixe você vai pegar? Você não sabe qual peixe vai pegar? Acho que você inicia sua 
vida, sem saber o que vai fazer. Então digamos que o peixe é o destino que você quer 
traçar. Só que você não sabe qual é o  seu destino. Eu acho que o projeto social é dar 
aquela opção pra pessoa. Projeto social pra mim é dar aquilo que ela pré precisa naquela 
hora. Ou que ela vai precisar daqui a pouco. Ou que ela vai precisar pra  ser feliz, ou 
como hobby, uma coisa assim. Uma premissa, que é um projeto social também, que é 
uma ONG, que faz projeto social. Eu entrei lá sem saber  como é que eu ia sair. Eu entrei 
lá  justamente por causa que eu tava indo mau na escola, e meu tio falou “vai pra lá, fica 
lá e fica um tempo lá”.$ 
-LEILA: Por falar em escola, né?$ 
- (risos).$ 
-EDU: É falando de escola aí chegando lá tinha eu comecei a ter aula de robótica, que era 
aula de produtos da Lego mesmo. Que você aprende a programar peça da Lego que você 
futuramente você pode programar um robô grande. Então a partir de que você da um uma 
sardinha pra pessoa pegar um peixe maior, assim você dá um um destino pra pessoa. Por 
causa que a pessoa, se ela não  tiver um  sonho ela não tem uma meta. Se ela não tiver 
uma meta, ela não tem um projeto. Se ela não tiver um projeto, ela vai ser só mais uma 
pessoa que vai aproveitar da renda da bolsa família. Porque não tem o que fazer na vida  
Pra mim, projeto social é dar aquilo que a pessoa precisa naquela hora. Pra mim naquela 
hora eu precisava de um projeto que me dava o que  pensar, por causa que eu tava indo 
mau na escola porque eu não tinha vontade de ir pra escola. Por causa que eu chegava 
lá, eu aprendia matemática, aprendia  mais e menos,  e divisão e multiplicação. Chegava 
em casa, não usava pra nada. Só usava pra contar quantos pontinhos em cada, pra mim 
dividir com meu irmão. E aí depois eu voltava pra escola, aprendia de novo as mesmas 
contas.$ 
-(risos).$ 
-EDU: Aí voltava pra casa fazia a mesma divisão de novo.$ 
-(risos).$ 
-JORGE: Ficava uma vida monótona.$  
- EDU: Éh ficou uma vida monótona. Então eu não tinha sentido pra que ter aquilo de ir 
pra escola? Ah, vou pra escola, vou lá na hora do lanche, eu como e vou embora. É 
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comida de graça chegava na escola, conversava com os amigos. Mas não tinha um 
projeto, uma meta, pra mim, pra mim chegar, sabe? Aí o Aprendiz me deu essa meta. Por 
causa que chegando lá eu tive aula de música, eu tive aula  de robótica,   eu tive aula de 
circo. Então eu tive várias opções de projetos pra mim, pra mim imaginar meu futuro. E eu 
escolhi correr pro lado da música. Que hoje em dia eu tenho eu tenho duas bandas. Tô 
tentando entrar nesse mundo, que é bem difícil de entrar, mas meu projeto é entrar nele. 
Eu escolhi o Band Aid, por causa que é aquilo que eu precisava, sabe? Curar a ferida que 
eu tinha  naquele momento. Eu acho que representa bem o que é um projeto social. É dar 
aquilo que você precisa naquela hora. Que senão a ferida vai só aumentar. E você num 
vai ter como curar depois de um tempo. Pra mim projeto social é isso.$ 
-LEILA: Você pode falar dessa ferida? Qual era a ferida?$ 
-EDU: Pra mim a ferida era um mundo monótono. Um mundo  sem sentido pra que  tá 
nesse mundo? É um mundo que você sabe que vai acontecer hoje, que vai acontecer 
amanhã. E vai ter sempre assim. Pra mim um  a ferida é uma... é a chatice.$ 
-LEILA:  E vocês? Que é projeto social pela experiência de vocês?$ 
-JORGE: Eu acho que projeto social, eu acho que ele deve se focar em relação a 
formação. Então não adianta se tirar um digamos, né peguei um menininho aí. Tirar uma 
criança da rua, e jogar dentro duma sala, e lá ele ficar e sem nenhuma formação. Que 
quando ele sair daí, que que ele vai fazer lá fora? Né? Então a formação num é só em 
relação a criança, a formação tem que ser nos pais também. Começar desde os pais até 
os filhos. Que projeto social que a gente vê por aí é uma cadeia. As criança sai de lá né? 
Fala assim “ah, o projeto social tal empresa tem um projeto social”. Tem várias crianças lá 
dentro, agora aquelas crianças que tão saindo lá de dentro, será que eles tão saindo com 
uma formação profissional, com uma formação familiar, né? Com uma formação,  
digamos, religiosa? Cada um sai porque quer. Então eu acho que projeto social tem que 
focar mesmo é na formação.$ 
-EDU: Não adianta  você catar criança na rua  e colocar dentro de um chiqueiro, e lá  ficar 
até fazer seus dezoito anos, soltar na rua sem nenhuma formação. Vão fazer o que? 
Coisas piores do que fez ele entrar naquele espaço. Ou os pais ele também, é o meu 
ponto de vista.$ 
-VAL: Bom, eu vejo um pouco também, é projeto social não foge muito da minha definição 
de projeto mas acho que tem um diferencial que pra mim é muito importante. O  que é um 
projeto social? Qual é a diferença básica no projeto social? Primeiro eu acho que tem que 
ter uma missão, e essa missão normalmente é de uma pessoa, é de alguém que idealiza 
que tem uma idéia, que tem um desejo de um, de algo, de,  todo mundo falou muito: é de 
oferecer algo pra alguém. Mas eu acho que o projeto social tem esse objetivo de 
transformar. E de transformar agregando. E então eu vejo que a missão, vamos dizer, dos 
projetos sociais, na minha visão, seria  de diminuir desigualdades  de distribuir 
oportunidades. Que é educação, é lazer, é cultura. É distribuir, dar possibilidade de 
riqueza, que é isso, ter, conhecer uma carreira, né? Poder sonhar, poder ter desejos. É, 
acho que é um pouco isso. Acho que projeto social tem um pouco esse objetivo grande  
né? Eu acho que as pessoas que estão envolvidas em projetos sociais têm também essa 
coisa de... de enquanto missão, mesmo. De ajudar com o crescimento dos outros, 
descobrir potencialidade, eu  acho que é um pouco isso. Dá fazer,  criar um meio, pra que 
as pessoas se conheçam. Eu acho que tem muito a ver com a vida também, né. Então 
assim, eu, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo muitas coisas e, ah!  muitas 
pessoas também me ajudaram a descobrir algumas coisas em mim. Né? Então eu acho 
que você também tem esse desejo  que as pessoas se conheçam, que as pessoas 
descubram,  suas potencialidades, então eu acho que projeto social vem com esse desejo 
de contribuir para o crescimento, pra transformação das pessoas na sociedade. É uma 
coisa uma coisa maior?$ 
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-LEILA: O que é? Transformação do que para que?  A Val  traz essa pergunta, mas acho 
que a gente poderia trabalhar um pouco sobre ela, né? Se projeto social visa 
transformação, seria  transformar o que para que?$ 
-EDU: Posso? Não, a forma que eu uso pra pensar, eu não sei por quê eu aplico muito 
nesse projeto que eu to fazendo. Eu acho que é devido eu não conhecer outras, então eu 
não posso falar uma coisa que eu na conheço, né? Mas é   transformar o que para que? 
Eu acho que é meio que você pegar é que cada um que tá aqui, quando pensa em projeto 
social  pensa em várias melhorias em questão de ensino, em questão de vida  coisas que 
nós vimos no cotidiano. Eu,  quando o JORGE falou dessa questão de evitar dar esmola 
eu penso totalmente igual a ele. Porque? Se eu tô dando uma esmola pra uma criança 
que tá ali, creio eu que ela tá sendo obrigada por um pai, entendeu? Mais um que acha 
que o governo tem que dar tudo pra ele de mão beijada. Aí pega um pouco disso, eu 
também não dou esmola, não é porque eu não tenho, porque eu tenho coração ruim. É 
que se eu estou dando um real pra ela, dez centavos, eu tô ajudando ela a continuar ali. 
Aí traz um pouco da idéia do FRAN, dessa questão de você ensinar a pescar eu acho que 
um projeto social, acho que ele traz isso também juntamente com essa questão, e assim, 
quando você tem algum projeto social, o meu é trabalhar a leitura, é mudar a questão do 
analfabetismo, pra melhorar, pra ser umas pessoas que tejam que nem o Jorge disse, que 
hoje ele está apto a concorrer um em uma vaga com uma pessoa que estudou na Europa, 
entendeu?$ 
-(Risos)$ 
-LEILA: Foi isso que você disse?$ 
-EDU: Eu acho que é meio o que ele quis dizer aquela dessa questão de se você focar 
metas na sua vida, você vai trabalhar em cima daquilo.E também traz um pouco do que 
ele disse da questão de,  como que eu poderia ta dizendo, é... de você não se limitar 
aquilo, entendeu? Ele entrou no projeto porque simplesmente falaram “ah, fica lá um 
tempo”. Então entrou por acaso e hoje gostou de tá fazendo. Eu também. Minha vizinha 
me avisou de última hora desse projeto, eu fui fazer a inscrição, fui o último a chegar e 
hoje eu sou o último a sair porque eu to no projeto há quatro anos. Pessoas que chegou 
na inscrição, chegaram antes do horário, hoje não estão infelizmente. Na minha instituição 
começamos em vinte e três. Hoje só tem eu e minha vizinha que mora em frente a minha 
casa. Então, é que nós fazemos porque gostamos. Então eu acho que é  ensinar a pescar 
é trazer novos conhecimentos então, é mudar aquilo que você sabe que é ruim, 
entendeu? Que nem ele disse que ia na escola só por ir. Então, é  ensinar, é  meio que o 
projeto social ele muda essa visão de o porque da  questão xis. O porque eu aprendo 
matemática, ou porque eu tenho que aprender inglês? Então acho que o projeto social ele 
pega coisas e faz as pessoas  aprender a pensar em sociedade. O que é melhor pra 
minha sociedade? Eu acho que é totalmente monótono eu EDU saber inglês. Só eu vou 
saber inglês eu vou ser melhor que o outro. Então eu vou pensar: “eu sou melhor que 
aquele”. Não, e sim pegar aquilo de todo mundo pensar que todo mundo é capaz. E não 
só pensar e sim trabalhar naquilo. Eu EDU sou capaz de saber inglês e espanhol, porque 
que ele não é capaz? Então o projeto social é sim, pega conhecimentos meus e transmite 
àquelas pessoas que não sabem, e elas parar pra pensa como eu. Pegar um pouco o que 
a dona MARA disse, ela disse que hoje tem uma mulher que costura tão bem quanto ela. 
Então acho que um projeto social tem que ser trabalhado dessa forma. Não é porque um 
jovem hoje ele sabe mais do que eu, quer dizer que eu sou pior do que ele. Não, e sim:  é 
gratificante pra mim. Às vezes eu pego uma criança que não sabia ler e as vezes eu lendo 
pra ela, eu erro uma palavra ela fala assim “Tio, você errou em tal palavra”. (risos). Não é 
vergonhoso pra mim e isso mostra que eu to ensinando bem. Que a criança não se limitou 
a saber somente o que eu sei. E sim buscar coisas a mais do que eu passei pra ela. 
Então eu acho que projeto social não é limitar a pessoa simplesmente ao que você 
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conhece. E sim dar ferramentas pra ela, pra que ela possa tá sabendo bem mais que 
você. E quando uma pessoa sabe mais que eu, não é que eu queira competir com ela, e 
sim, me incentiva a falar assim, ó “se eu ensinei pra ela, hoje ela sabe mais que eu, então 
eu quero tá aprendendo mais, pra eu tá no mesmo patamar, que digamos, um aluno 
meu”. Então eu vejo o projeto social assim: é você tá dando ferramentas, você está  
forçando pessoas, não forçando,  em termos,  você tá tipo assim, o bom do projeto social 
é que ele pega alguma forma lúdica e traz a pessoa a tá  pensando. E você força a 
pessoa a pensar em caminhos. É  o meu projeto,  eu  sei várias dinâmicas,  eu conheço 
lugares, conheço pessoas de outros lugares que tem pensamentos que tem formações, 
tem experiências tão diferente com a minha. Então juntamente com a minha experiência e 
a experiência daquela pessoa que eu conheci num projeto social, eu acho que eu vou tá 
enriquecendo meu vocabulário e a pessoa idem. E vice versas então acho que o projeto 
social, ele, o bom dele, que ele trabalha de varias formas, e é meio, trazendo aquilo que o 
JORGE disse no começo. Você força a pessoa a pensar que um pouco da, vou usar um 
exemplo claro, aqui. É a câmera do Vitor, ela tem fios que liga pra ela poder ta pegando 
nosso áudio e imagem. Então acho que nossa vida, e a sociedade deveria assim,  eu 
EDU sou ligado a ele, que é ligado a ele, que é ligado a ele, que é ligado a ele, que vai 
fazer, sim projeto social, sociedade melhor. Então acho que o projeto social ele visa muito 
isso.  Acabei.$ 
-LEILA: Que  vocês acham disso que ele ta falando?$ 
-JORGE: Eu acho que os projetos sociais eles chegam é um exemplo, tá? É num lugar 
que a universidade não consegue chegar diretamente. É  um pouco disso que ele falou, 
sabe? Porque você falou, transformar do que para que. Quando um projeto social chega 
na vida de alguém ou num lugar  ele acaba levando essa pessoa ou esse grupo pra outro 
lugar que antes eles não tinham acesso. E eu acho que...$ 
-LEILA: Tem a ver com acesso?$ 
-JORGE: É, eu acho que o conhecimento que os projetos sociais proporcionam de certa 
forma é permitem um acesso maior das pessoas a outras coisas, sabe? E não  tô falando 
só de  conhecimento acadêmico. Eu, dentro  de um projeto social eu posso aprender com 
elas, eu posso aprender com eles eu posso aprender  com um senhor que tá lá na 
comunidade, como eu posso aprender com um cara que fez doutorado em Harvard. 
Como eu posso aprender com um jovem de dezesseis anos, sabe? Sei lá, eu acho que é 
essa configuração que esses projetos sociais dão, essas possibilidades que esses 
projetos dão pras pessoas eu acho que é bem mais interessante do que,   eu levar um 
conhecimento que também se aprende na universidade, todas essas coisas. Mas ele  tem 
mais diversidade, entendeu? Tem pessoas que vem de vários lugares, sabe? E vão 
trocando...Então é permitir a troca, né. $ 
-LEILA: Que nem  como aconteceu aqui?$ 
-JORGE: Isso, isso $ 
-LEILA: É?$ 
-JORGE: Isso permite acesso, permite  comparar as coisas, sabe? É um pouco isso que 
eu penso.$ 
-JORGE: Eu acho que uma palavra que eu vou dar é  complementa isso que vocês tão 
trazendo aqui como eu disse pra,  esqueci o nome da senhora.$ 
-CARMEM: Carmem 
-EDU: Pra dona Carmem que ela disse que não teve estudo, mas ela sabe tão bem o que 
é projeto  quanto qualquer um de nós que estamos estudando, e tudo mais. É  que projeto 
social dá um ensinamento,  eu acho que de como tem que ser a sociedade, por isso que 
ele trás esse nome projeto social. Então ele dá uma,  ele mostra pro jovem, mostra pro 
senhor, mostra pra criança quais são as diversidades de sociedade que temos hoje.$ 
-LEILA: Diversidade de sociedade?$ 
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-JORGE: Sim, porque você pega, eu EDU, antes de entrar no Mudando a História eu vivia 
muito no meu mundo,   meu mundo Itapecerica da Serra é um lugar que tenho. Ele, eu 
acho que vai tá conhecendo agora Taboão da Serra, então...$ 
-LEILA: É perto?$ 
-JORGE: Éh.$ 
-JORGE: Colado. É grudado um no outro. É tudo o mesmo município ali. É que Taboão 
da Serra e Itapecerica da Serra, acho que o nome traz muito Serra. Então é assim... 
- (risos).$ 
-JORGE: É, acho que é muito aonde eu moro, minha casa em si, ela tem muitos sítios. E 
quando eu era pequeno então, eu vivia muito em sítio. Cavalo, e tudo mais  então eu 
limitava meu conhecimento àquilo. “Nossa, eu vou ser veterinário”.$ 
-LEILA: Veterinário.?$ 
-EDU: É, quando eu era criança eu limitava muito. Entrei no Mudando a História, comecei 
conhecer, conheci jovens quando eu fui mediar no Playcenter, né? Teve a semana da 
Bienal do Livro, só experiência rápida aqui que vivenciei, e no dia, no última dia lá que nós 
mediamos dois dias, sábado e domingo, no domingo a noite, chegaram um grupo lá, né, 
falando totalmente arrastado com nós. E eu “Oxe, dá onde que é esse pessoal” né? 
(risos). Não, nem tão arrastado assim  eu pensei   que era arrastado, mas não. Eles 
conversando com nós “Então vocês são de São Paulo?”, eu, “É, nós fazemos esse projeto 
aqui” “Ah, nós somos de Manaus.” aí eu, “Manaus? Oh, que bom, né, vocês vieram de 
Manaus pra cá, eu quero ir pra lá, né?”. Aí eles “Ah, nós vamos tá conversando”, porque a 
prefeitura que ajudou eles a tá lá. Mas eles também são do Mudando a História. Então  eu 
conheci pessoas de Manaus. Que nem eu tava falando pra ele, ele trabalha numa 
instituição que eu conheço gente que faz projeto lá. Que é algo associado a São Mateus. 
Então, conheço pessoal que é de Osasco, então acho que com essas experiências eu 
conheço também pessoas que são de Mogi-Mirim. Ó, como que é Mogi-Morim pra São 
Paulo? Eles vem pra cá em São Paulo eles ficam assim, ó “Nossa, aqui é muito prédio  
aqui é muito isso”, e eu falo “Como que é lá?”. Então, eu acho que projeto social traz isso 
mesmo, que é a sociedade, a universidade,  ela trás um tipo de conhecimento. Escola traz 
outro, creche traz outro, a vida em si traz  outros. Então, projeto social meio que junta 
tudo isso. Eu não sei se é a minha forma de pensar, mas é verdade, eu acho que projeto 
social ele junta isso, não se limita a uma universidade. A escola traz os  teoremas de 
Pitágoras, né? Um exemplo então.$ 
-LEILA: Platão, também.$ 
-JORGE: Platão.$ 
-EDU: A escola traz isso, faculdade, eles dão uma complementada naquilo eles usa muito 
o teórico. Eu acho que projeto social ele traz o prático. Então ele traz a... e o projeto social 
ele força você a pensar o porque. O porquê eu to vivendo, o por quê eu to fazendo isso, o 
porquê eu penso assim e não,  o projeto que eu to, ele media um pouco em hospital. E 
assim: eu sou uma pessoa que eu to sério demais aqui, eu acho que se vocês me ver na 
rua, no dia a dia no projeto vocês vão falar “Esse não é o EDU que tá lá na sala”. Porque 
eu sou de sou um tipo de pessoa que eu gosto de tá conversando, eu gosto de tá 
conhecendo, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é que nós temos 
supervisões, é  onde o pessoal do projeto se encontra de São Paulo, que eles falam 
assim “Nossa, você bota fogo em qualquer lugar”. Porque eu sou elétrico demais. Então 
eu não gosto de mediar em hospital não  é porque eu sou ruim. Mas assim devido ao 
projeto social, ele forçou eu a pensar numa maneira. Eu fui uma vez num hospital de eu 
não querer voltar mais lá, por que nós fomos mediar na pediatria. O projeto:  ele leva um 
livro, numa forma de que eu acho que o nosso projeto, ele usa meio que, ele traz essa 
questão que ele falou da vara de pescar. A gente não  tem que  mostrar pra criança que 
ela por si só ela pode conhecer diversos sistemas literários. Então eu só mediei uma vez, 
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e nem consegui ficar o tempo desse determinado, porque criança, hospital são pessoas 
limitadas. Em devido a essa questão de eu não ser uma pessoa limitada, que eu gosto de 
fazer tudo, o projeto social me força hoje a pensar “eu tenho duas pernas, porque que 
uma criança ali no hospital ela só tem uma perna? Porque eu sei ler e porque o outro não 
pode. Então o projeto social ele trabalha muito o seu interior. Mediante as formas de que 
um projeto trabalha com música, outro trabalha com poema, outro trabalha com máquina 
e tudo mais, mas hoje nós que trabalhamos  em projetos sociais nós pensamos 
totalmente diferente de uma pessoa que simplesmente foi  pra escola. Então, não é que 
eu tô falando que nós somos melhor do que quem ta lá fora, mas nós pensamos bem 
diferente duma maneira que ta lá, então acho que isso que impulsiona nós a ta trazendo 
outras pessoas a pensarem e sim ter conhecimentos como nós estamos tendo hoje. Eu  
não pensava de uma forma, hoje, depois que eu tô no projeto eu penso de outra forma. 
Então...$ 
-LEILA: A partir do que se está falando, tenho uma outra pergunta pra  fazer, mas de 
alguma forma acho que vocês tão trazendo já explicações sobre isso, as idéias de vocês 
sobre isso. A minha pergunta é:  qual que é pra vocês a serventia do projeto social?$ 
-EDU: Eu acho que ele sabe.$ 
-LEILA: Pra que serve o projeto social? Pensando na experiência de vocês.$ 
-EDU: Eu acho que trás um pouco de visão de novas possibilidades,sabe? Dele tentar 
convivência na sociedade. Pra um projeto dele. Se você leva um livro pra uma criança, 
você pode dar pra ela  através da leitura de um livro,  ela pode ter várias visões do 
mundo, sua busca pela leitura, em outros tipos de leitura, trazendo novas visões e novos 
anseios que talvez esteja dentro de si. E o projeto social traz um pouco disso, né? Traz 
um pouco de  você buscar um algo a mais em si, né? Ele agrega muito nas pessoas. Ele, 
falando do jiu-jitsu, o jiu-jitsu,  eu acho assim, eu penso que ele tem, age muito com a 
concentração da pessoa, né? Pra  executar. Então se você faz um projeto de jiu-jitsu, 
você tem que ser um cara concentrado naquilo, você tem que pensar. E isso vai te auxiliar 
em outras atividades. Se você for estudar, você vai ser um pouco mais concentrado por 
exemplo. Eu to trabalhando com a execução  de um  curta,  puxa,  passou um dia ou 
outro, temos que buscar algum novo modelo de cultura que tá pipocando, algum 
programa que ta passando, ta me trazendo alguma cultura nova e agregando isso,  talvez 
eu não utilize agora, talvez eu nunca utilize, talvez daqui a pouco, num futuro que se 
perdesse um segundo e minha ou final da minha vida eu possa usar isso. Acho que é isso 
que  ele traz pra gente. Traz um pouco de conhecimento.$ 
-LEILA: Vocês pensam parecido com o que Edu, o Fran falaram,  pensam diferente? Para 
que  serve pra vocês o projeto social?$ 
-EDU: Ah, sei lá  o projeto social pra quem sabe usar serve pra muitas coisas. É só saber 
usar.  Igual Bombril, né,  eu acho que não é para  uma pessoa não é individual.$ 
-LEILA: Não é individual.$ 
-MARA: É não fica só pra si. Divide, com  companheirismo, né Eu acho que é isso.$ 
-LEILA:  E é interessante, porque vocês têm trazido tanto transformações que ocorrem 
dentro, né? Com relação às trajetórias das vidas de cada um, como vocês trazem da 
sociedade. Então tenho eu e os outros também, né?$  
-JORGE: É aquela coisa, se por acaso funcionar pra você deve funcionar pra mais 
alguém, né?$ 
-LEILA: Se funciona pra si funciona pros outros?$ 
-JORGE: É tecnicamente falando sim, por causa que se deu certo pra uma pessoa, com 
certeza vai dar certo pra uma outra pessoa. E se der certo pra só mais uma pessoa, já 
vale a pena fazer um projeto social.$ 
-LEILA:  É?$  
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-JORGE: Então acho que não precisa agregar dez mil pessoas...Mas se agregar uma 
pessoa só e essa pessoa der certo... Já é o suficiente. Projeto social não precisa ser... 
gigantesco. Mas ele precisa atingir pelo menos uma pessoa.$ 
-LEILA: Eu to entendendo que ele tem essa dupla condição né, de mexer com o eu e 
mexer com o outro, né? Ao mesmo tempo. É isso? Mexer com outras pessoas.$ 
-EDU: É, vem porque é como um lugar  um lugar de descobertas. De possibilidades$ 
-LEILA: E pra você VAL, pra que serve?$ 
-VAL: Eu acho que como é como um encontro, um lugar de encontro consigo mesmo. Eu 
acho que  transforma as pessoas, mas antes disso é um  é uma descoberta de 
identidade. Eu acho que  todo mundo que já utilizou de algum projeto social, eu acho que 
trouxe muito isso. Lá eu encontrei eu entendi por que  eu não gostava da escola, por que 
a escola era  enfadonha, né? Porque não tinha nenhuma novidade e não tinha nada de 
criativo, então acho que também houve uma descoberta, né? E de como lidar com isso, 
né? Eu não descobri e  continuei sendo o mesmo na escola, sei lá. Mas eu acho que é um 
lugar de descobrir  o que que a pessoa quer, que que ela busca  que que tem de maior, 
né, nessa coisa do, do cotidiano, chata né, que não tem sentido, né, que eu não encontro 
muito sentido. Eu não sei, eu acho que algumas pessoas, podemos dizer,  que outras 
pessoas dependendo da classe social, poderia buscar isso de uma outra maneira...$ 
-LEILA: Por exemplo?$ 
-VAL: Poderia buscar numa terapia, numa psicoterapia por exemplo né,  que é um 
conhecimento, uma descoberta de sentido pra sua vida, tal. E eu acho que o legal do 
projeto social é isso, que ele dá oportunidade pra quem não tem recursos físicos, digamos 
assim, que tem poucas possibilidades econômicas, por isso que eu falei aquilo, aquela 
coisa de riqueza, né? De dar possibilidade de também  as pessoas conseguirem 
transformar a realidade onde vive. E eu acho que uma coisa legal do projeto social é isso. 
É que procura igualar as pessoas, né? Com nível de conhecimento se você não tem um 
psicólogo, mas você pode ter uma instituição que vai fazer um trabalho em grupo, que de 
repente não tem nada, não tem nem psicólogo lá no grupo, mas que as pessoas de algum  
grupo, o próprio grupo se ajuda. Eu acho que é isso que saiu aqui, né? Descobriu com o 
livro, com o grupo.$ 
-JORGE: É que as vezes nós também achamos que a solução só está em coisas... em 
psicólogo. Eu não,  porque oh, eu vou falar, a minha mãe... Adivinha o que ela é? Éh 
psicóloga! 
- EDU: Não, agora porque é assim é como eu disse esse projeto me ajudou muito porque 
nós temos dinâmicas na hora mediar pra criança, eu que sou um capacitador desse 
projeto  um multiplicador, entendeu? Eu faço essa expansão do projeto que eu realizo eu 
faço muita dinâmica, e minhas capacitações são bem assim,  e se a turma toda for que 
nem eu de botar fogo no espaço, eu falo é essa daqui que eu quero trabalhar e essa 
daqui.$ 
-(risos).$ 
-EDU: É Sério! Porque eu sou uma pessoa que assim que pego as coisas muito rápido. 
Eu.. ta aí uma facilidade minha  então esse projeto me ajudou porque quando eu 
estudava... minha mãe falava “Esse menino é só o psicólogo pra dar jeito” ... “ele é só 
Deus pra ter misericórdia.” E a escola mesmo chegou a tá me indicando psicólogos, 
entendeu? Levaram pessoas, psicólogos lá na escola pra trabalhar com alunos que eram 
muito difíceis, né? Então, aí quando falava assim “Edu semana que vem você tem 
psicólogo.” Eu “Tá bom.” lá eu ia toda terapia e a mulher conversava comigo, naquele 
momento eu era calmo, mas passou, “o que aconteceu com Edu?” Era a mesma coisa 
que eu nem tinha entrado lá, que nem tinha falado com a mulher. Então eu acho que um 
projeto social as vezes também traz um pouco daquela identidade , “porque que que eu 
sou assim”? Então, o projeto, ele força você a pensar e também ele te ajuda a buscar 
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soluções porque se você fala, eu que sou um elétrico, eu encontrei uma solução porque 
que outra pessoa que tem um poblema, não problema, ele tem uma atitude parecida com 
a minha, também não encontre. Então que os pais, em termos as pessoas acham que  a 
solução de uma pessoa só polícia dá jeito numa pessoa dessas,  num jovem desse,  
então força a pensar diferente. Esse projeto que eu tô, ele visa um pouco nessa questão 
de mudar a visão do jovem  para com a sociedade, então os multiplicadores, os 
mediadores, começa em doze anos de idade, porque é onde começa aquele, como 
alguns pais dizem: “agora vai começar a aborrecência” né? Que os pais faz muito pouco 
disso de que adolescente  não tem solução. Então hoje eu olho pessoas que falam assim 
falam assim:  “ Oh eu não  quero ter família”. Hoje em dia ele pensa diferente no que é 
uma família. Ele pensa diferente no que é uma sociedade. Eu vou antigamente eu achava 
que era assim ó, eu falava assim ó “Vou chegar na frente duma urna vou apertar qualquer 
número e ta aí...”$ 
-LEILA: Na frente do que?$ 
-EDU: da urna, na hora de votar, muitos jovens pensa assim “eu vou votar em branco”, 
mas você tem que analisar, se você votar em branco é que aquele que já tá, ele vai 
acabar sendo reeleito. Então, eu hoje penso diferente. Qual ação que tem meu voto, qual 
a ação que eu, Edu, perante a sociedade, numa ação minha, o que que eu posso ta 
fazendo? Então eu acho que o projeto social ele força a pensar e força a pessoa em si em 
se encontrar e se identificar. Meio que como ela disse, né?$  
-LEILA: Não, estamos terminando.$ 
-EDU: Meio dia?$ 
-MARA: Não, é que eu marquei compromisso quatro e meia em São Bernardo.$ 
-EDU:: É? Que horas são?$ 
-MARA: Mais de uma hora.$ 
-JORGE: Uma hora e cinco.$ 
-EDU: Nossa! Olha só!$ 
-LEILA: Dona MARA, só me ocorreu uma coisa. No início a senhora falou do tanto de 
trabalho que foi fazer a cooperativa, das dificuldades que teve pra fazer a cooperativa né? 
E pra que serviu fazer isso tudo pra vocês?$ 
-MARA Pra mim valeu a pena. Que a gente aprende a cada dia. A gente aprende a lidar 
com as pessoas, né? A gente aprende, por exemplo, no momento que a gente é 
convidado pra participar de um fórum, é chato? É. Num tem quem diga que não é, porque 
é ou de um seminário, mas dali a gente aprende,  leva muita bagagem, tanto pra casa, 
pra nós, pessoal, como pro trabalho. 
-LEILA: Tá. E serviu pra isso?$ 
-EDU: Serve pra isso e muitas coisas, a gente tem contato com muitas pessoas, pessoas 
de vários nível social, né? A gente não fica só focada no mundinho, né? Naquele 
mundinho que a gente vivia. Né?  Então a gente passa a conhecer  muitas outras coisas, 
a ter idéias, a saber como lidar com os pequenos pobrema, com os grandes pobrema. E é 
isso aí.$ 
-LEILA: E pra dona CARMEM?$ 
-CARMEM: Então é isso mesmo porque igual eu falei aqui que eu estudei muito pouco 
mas, através do estudo, eu aprendi mais.$ 
-LEILA: Então fechando hoje, como é que foi participar deste grupo hoje pra vocês?$ 
-EDU: A gente tá fechando já?$ 
-LEILA: Era pra fechar ao meio dia.$ 
-EDU: Eu entendi que era, no e-mail entendi que ia fechar as quatorze.$. 
-LEILA: Ah é? Era das dez ao meio dia.$ 
-EDU: Nossa.$ 
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-LEILA: A gente pode tentar ser mais  breve, por causa delas se a senhora quiser sair 
antes,  a gente termina depois.também. 
-MARA: Pra mim tá sendo prazeroso, prazeroso ouvir esses garotos aí porque...$ 
-LEILA: Ah é?$  
-(risos).$ 
-MARA:Ta,  pode ter certeza, tô gostando muito da conversa deles.$ 
-JORGE: Comer um bolinho lá então?: Santo André, eu conheço o pessoal até mais ou 
menos.  Não! tem que chamar a gente...$ 
-EDU:: Se você conheceu Santo André, nossa senhora, mas isso é Santo André?$  
-JORGE: Não, é que eu apareço lá.$ 
-LEILA: Pra comer um bolinho lá na cozinha, tá vendo, ó?$ 
-JORGE: Um bolinho?$ 
-LEILA: Ele pode gravar um curta-metragem!$ 
-JORGE: Gravar um curta-metragem, pessoal comendo bolo na casa de uma conhecida 
nova. Grava o pessoal comendo um bolinho  já vira um curta Curta longa, né? E assim.$ 
LEILA: Vamos fazer o seguinte, elas falam, como elas tem um compromisso agora e.você 
também?$ 
-JORGE: Eu vou trabalhar daqui a pouco.$ 
-LEILA: É? E aí elas saem e a gente fecha rapidamente. Tá?$ 
- JORGE: Fica nessa de dificuldade aí. Daqui a pouco ela vira Nobel... da paz. 
-(risos).$ 
-EDU:: Nobel das persistentes.$ 
-JORGE: Ah lá.$ 
-EDU:: O Nobel das persistentes? 
-JORGE: É.tá lá nos Estados Unidos do lado do Obama.$ 
-EDU:: Oh! fashion.$ 
-LEILA: É muito importante vocês falarem o que foi pra vocês.$ 
-EDU: Eu adorei. Eu vi , foi uma palestra que pra mim me ajudou muito.$ 
-LEILA: Uma palestra?$  
-EDU:: Foi uma palestra, é?$ 
-JORGE: Sou palestrante e não sabia disso!$ 
-EDU:Ouvi muita coisa diferente.$ 
-LEILA: Aham.$. 
-EDU:Gostei muito de ouvir eles falar. Realmente, eles deu ensinamento pra nós.$ 
-LEILA: É? 
-EDU: É sim.$  
-JORGE: E esse é o projeto social.$ 
-MARA: Esse garoto aqui tem um futuro brilhante.$ 
-JORGE: Eu preciso ir embora mas to aqui pra ouvir.$ 
-EDU: Não, você não quer falar primeiro ou eu posso.# 
-JORGE: Não, pode falar, pode falar.$ 
-VAL: Bom, eu como a dona Mara e a dona...Carmem?$ 
-LEILA: Carmem.$ 
-VAL:CARMEM, também estou impressionada com os jovens.$ 
-LEILA: Ixi!$ 
-EDU: É?$ 
-LEILA: Ah!  Que ótimo.$ 
-VAL: É  até porque eu não convivo muito né,  com jovens.$ 
-JORGE: Homens.$ 
-VAL: É,  moro muito com mulheres também, mas eu acho que mais com jovens, 
engajados como vocês. Eu realmente fiquei...o nível  de informação, de envolvimento com 
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o que eles fazem é de paixão mesmo, pelas coisas que a gente realmente me senti , 
muito legal.$ 
-MARA: To indo, Óh, foi um prazer,Deus abençoe vocês.$  
-JORGE: um é o do meio dia, que é o horário, mas o outro também é do conteúdo que tá 
vindo, que é muito rico e a gente não pode cortar agora, né?  Vou usar sua tesourinha 
depois.$  
-Val: Bom, só concluindo, rapidamente, como eu coordeno, faço parte de um projeto 
social, então eu acredito também que o meu projeto é legal e aí eu vou vendo, ouvindo o 
outro lado, né. Então eu fico imaginando como as pessoas que se utilizam daquele 
serviço que eu trabalho, como será que elas vêem? Né? Então isso  me despertou essa 
curiosidade agora. Que assim dá felicidade de ver como os projetos... o que eles causam 
nas pessoas. Eu acho que... é... fiquei muito feliz. E assim, principalmente por serem 
jovens.$ 
-LEILA: Você sentou na outra cadeira hoje, né VAL? 
-VAL: Éh, me deu essa curiosidade. Porque as pessoas normalmente elas dão feedback, 
mas é uma coisa muito mais rápida, assim, né? Não é uma pesquisa. É isso eu  acho que 
foi muito legal. Acho prazeroso pra você  e pra mim também.$ 
-EDU: Pra mim foi ótimo, né! Porque...$ 
-LEILA: E a mala continua do seu lado.$ 
-EDU: Vou levar ela, pode ficar, é  foi bom... $ 
-JORGE: a outra mala né?... Agora eu acho que essa mala que eu vou tá levando comigo 
eu acho que vai ser uma mala de planejamentos, baú de idéias e vara de pescar, tudo 
junto, porque eu acho que...Que viagem doida essa, né?$  
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Anexo 4: Grupo 4  Técnicos: Coordenadores e formuladores de Projetos Sociais  
 
Corpus grupo 4 
Data 02/02/2008 

  
-* Eu os convidei para participar de um projeto de pesquisa social pra doutoramento, 
estou fazendo a tese de doutoramento. E foram convidados porque todos vocês vêm de 
lugares diferentes, de formações diferentes, mas tem algo em comum que é estar ou ter 
estado envolvido com formulação de projetos sociais. O critério que eu utilizei, além de 
estar ligado à formulação e coordenação de projetos, foi de estar buscando o grupo mais 
heterogêneo possível, do ponto de vista de ser agente do Estado, da universidade, de 
organizações privadas que trabalham com saúde, com meio ambiente, com educação. E 
nesse sentido foi bom eu buscar pessoas que de alguma forma passaram na história da 
minha vida. Só o Luciano que eu não conhecia, mas temos a orientadora em comum, 
professora Eda Tassara. É um projeto de pesquisa que está sendo feito junto ao  Instituto 
de Psicologia Social. A gente formou  uma equipe constituída pelo Nilton, que vai estar na 
observação do grupo, do ponto de vista do conteúdo, da dinâmica, que trabalha aqui com 
a gente há muito tempo. E o Paulo pra fazer o registro audiovisual do trabalho. A gente 
pretende ter três registros de grupos: um de beneficiários de projetos, outro de 
profissionais técnicos especialistas e outro de investidores. Também aceito indicações 
para o grupo de investidores. Vamos pedir autorização para vocês para a divulgação das 
fitas, para esse trabalho ser veiculado, mas antes enviaremos a transcrição para vocês 
confirmarem. Esperamos que a participação de vocês seja a mais espontânea possível 
sem nenhuma preocupação. Isso que vai ser valioso pra nós, exatamente a forma 
espontânea de vocês falarem do tema. Eu vou fazer algumas perguntas e a partir do que 
vocês forem colocando eu vou fazer outras perguntas. Então vocês vão me ajudando na 
própria condução do grupo. As primeiras respostas eu vou propor que vocês não 
respondam a partir dos pensamentos, mas a respondam a partir de uma representação. 
Eu vou trazer pra cá uma mala de objetos de representação, que ajuda a gente pensar 
sobre as coisas. Vou propor que vocês respondam a pergunta com os objetos que estão 
aí. A forma pode ser individualmente, coletivamente, da forma que vocês acharem 
melhor., da forma como vocês quiserem.  
Vocês foram chegando aos poucos e eu fui apresentando. Mas antes de ver a mala seria 
interessante que vocês se apresentassem, a partir de alguma coisa que seja importante 
na vida de vocês hoje.$ 
*-Sou Baiano Estou há 13 anos em São Paulo, toda a minha vida profissional foi voltada 
pra área social. Trabalhei muito tempo com criança e adolescente. Esses cabelos brancos 
é real. Eu contribuí com o Estatuto da Criança e Adolescente,estou desde esse 
movimento. Comecei a perceber que isso sempre tinha a ver com a questão ambiental. 
Dei aula durante muito tempo, sou professor de História e Filosofia, formado pela Católica 
de Salvador e PUC de São Paulo. Hoje atuo com projetos de comunicação ambiental pra 
comunidade, empresa, criança, adulto, jovem. Estou como coordenador do Instituto 
Ecoar.  
*-Marcos Fui trazido pra São Paulo há 31 anos, tenho 33. Com dois anos de idade. 
Também sou nordestino, de Alagoas. Desde os 15 anos atuo com educação, mas como 
militante de movimentos de bairro na área educacional. Atualmente estou me graduando 
em Pedagogia, na USP, e trabalho com projetos de educação com jovens, projetos de 
inovação pedagógica com escolas públicas, basicamente  
*-Dinah Eu sou paulistana, filha de pai gaúcho, mãe fluminense. Sou formada em 
antropologia, tenho mestrado em desenvolvimento. Trabalhei dez anos em 
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desenvolvimento local sustentável, projetos sociais, dentro do setor governamental, 
privado, e um pouco menos com ONG. Hoje trabalho como consultora e sou escritora. 
Nesse último ano parei de trabalhar institucionalmente, estou independente, e dedicando 
maior parte do meu tempo pra escrever.    
-*Carlos Sou paulista também, nasci em Santos e vim pra cá criança, ainda. Sou formado 
em Ciências Sociais, já dentro do mestrado entrei pra área de saúde e trabalho com 
formação médica, na área de saúde pública, na Escola Paulista de Medicina, Santa Casa 
de São Paulo. A gente tem desenvolvido desde os anos 90 projetos de pesquisa e de 
ensino que incluem segmentos conhecidos normalmente como excluídos da sociedade, 
de formas bem variadas. Crianças em situação de rua, trabalhadores do sexo, travestis. 
São vários grupos, dos cortiços, imigrantes que a gente tem feito vários trabalhos junto a 
ONG Nós do Centro. Mais recentemente a gente teve um trabalho grande, aprovado pela 
União Européia, junto com Centro de Saúde do Centro e Prefeitura Municipal, pra 
trabalhar a formação de redes e intersetorialidade na área central da cidade de São Paulo  
-*Sueli Sou paulistana, venho de uma formação em psicologia e pedagogia. Me envolvi 
muito com o trabalho da educação, hoje me considero uma pesquisadora de arte 
educação. Trabalho com circo escola. Atualmente estou como diretora de um circo em 
Guarulhos, eu trabalho com crianças e adolescentes,  um trabalho sócio-educativo com 
crianças e adolescentes, apaixonante. É uma das unidades de uma instituição que é o 
Instituto Criança Cidadã. Aqui em São Paulo tem vários lugares. Um trabalho de arte 
educação com 700 jovens onde tem capoeira, música, teatro, artes. São quinze unidades 
eu dirijo uma unidade que fica em Guarulhos.  
-*Fernanda Sou da fundação das irmãs missionárias scalabrinianas. Trabalhamos algum 
tempo com a assessoria da Leila. Sou formada em Serviço Social, estou na coordenação 
dos projetos na Província, no momento. Temos alguns Centros de Promoção do Migrante 
que o objetivo é estar qualificando, preparando, favorecendo o migrante em São Paulo, 
principalmente os nordestinos, temos os mineiros do norte de Minas e alguns 
estrangeiros. No momento eu moro no bairro do Pari, estamos num projeto recém 
começado, e a Leila ajudou na elaboração e pesquisa desse projeto. Teve uma 
participação nesse projeto no Pari. Estamos na busca, na luta pela vida., acho que no  
momento é favorecer, ajudar, é  promover a vida e os migrantes são aqueles que têm 
muita dificuldade, encontram muitos obstáculos aqui em São Paulo, Então a gente 
favorece a inserção desses migrantes, trabalhamos com adultos, mulheres 
principalmente, em redes sociais.  
-* De diferentes formas vocês mencionaram a palavra projeto. A primeira pergunta é: o 
que é projeto? E eu gostaria que vocês respondessem usando os objetos que estão 
dentro desta mala.[Leila coloca uma mala sobre uma mesa larga de forma que todos 
pudessem ter acesso. Os participantes ficam olhando a mala meio paralisados] $ 
-*Carlos Posso ajudar? 
-*Marcos Por favor 
-* Carlos Pode olhar? Que medo! 
-*Dinah Eu não resisti quando vi o palhaço. Pensei este é o projeto. Você quer o palhaço 
também? Pode ir falando ou tem um momento? 
-* Daqui um tempo a gente vai conversar. Mas se quiser comentar alguma coisa, tudo 
bem. O que é projeto e porque vocês escolheram essas representações para responder à 
pergunta?$ 
-* Licença poética né! 
-* O que é projeto e porque vocês fizeram estas representações para responder a 
pergunta? 
-*Dinah Vou começar. Porque eu sou muito mental, eu imediatamente fiz uma resposta no 
pensamento. Eu pensei em você reduzir o todo em um objetivo específico pra tentar 
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concretizá-lo. Eu achei legal essa proposta e, assim que abriu eu estava procurando e 
não resisti quando vi o palhaço, o tipo de espontaneamente dar uma risadinha e pensar 
que no fundo é tudo meio uma palhaçada. Eu selecionei o palhaço e retendo o  conteúdo 
mais sério a cerca, no sentido não do arame farpado, nada,  mas justamente que o 
projeto é um instrumento pra você cercar uma realidade, um todo, focar e tentar 
realmente concretizar e realizar alguma coisa com objetivo específico. Então a minha 
solução foi a cerca e o palhaço.  
-*Baiano Quem é o próximo? 
-* Sueli Você (risos) 
-*Baiano Quando se fala em projeto imediatamente a gente pensa que você elabora o 
projeto ou participa de um projeto a partir de um problema. É a primeira coisa que veio. O 
projeto só surge por conta de uma demanda, de uma necessidade, de um problema. Aí eu 
peguei isso aqui, acho que representa mais ou menos, um pouquinho, alguma coisa 
relacionada a uma caixinha de problemas. E que quando você começa o projeto, depois 
dele estar elaborado, quando você vai pra campo e começa a trabalhar as pessoas ou 
com o grupo, vai surgindo um monte de outros probleminhas que você não tinha 
imaginado. São todas essas outras pecinhas miúdas que, por mais que você conheça, 
que você tenha feito um diagnóstico, uma avaliação anterior, vão surgir outras coisinhas 
que vão puxando pra uma determinada situação que muitas vezes se a gente não tiver 
foco pode fugir do objetivo do projeto. E por fim eu acho que o resultado aqui como este 
som deste instrumento, que é maravilhoso  
-*Carlos Posso? Eu tenho uma mania de remeter imediatamente pro concreto as idéias, 
pensamento pré-lógocp, na antropologia dos franceses do início do século XX isto é 
chamado de pensamento pré-lógico. Você precisa de alguma coisa concreta para pensar. 
Enfim a construção de um projeto seria a idealização de uma conjunção de fatos que 
você, que a gente cria individualmente ou coletivamente. O projeto me remete também a, 
eu peguei um objeto escada, à idéia de mudança, mudança de direção, ascensão, 
descida também, pra não dizer queda. E essas coisas que não são tão rígidas, porque a 
realidade não é tão rígida, nem o que a gente idealiza sobre ela, fica aqui a idéia da 
fluidez da água, que pode misturar, que liga de várias formas. É isso. 
-*Sueli Posso? Isso me remeteu a um praticável onde as pessoas utilizam pra se colocar 
em cima pra poder se ver melhor, se fazer enxergar. Acho que é fruto do momento que 
estou vivendo profissionalmente, de subir e ecoar a necessidade de algumas questões 
vividas por uma determinada comunidade, que eu trabalho. O palhaço é uma analogia ao 
circo.o quanto um recurso,  uma linguagem como essa da arte circense; eu posso reverter 
assim o  projeto de vida que eles trazem através de uma linguagem artística; o quanto 
você pode promover dentro de uma proposta de educação, ou auxiliar que as pessoas 
desenvolvam grandes potencialidades que estão ligadas a arte circense. Ecoar de vozes 
que as pessoas clamam, desejam mudanças. Estamos lá ouvindo, como eu conversei 
anteriormente. 
-* Fernanda Tentei representar a idéia de projeto. Meio a idéia de projeto de vida: é algo 
que você tem, um objetivo, aquilo que você quer alcançar. E também é uma ação em 
favor da vida que visa, que imprima mudança, uma transformação do meio onde vive, ou 
uma transformação da realidade, do problema que se quer transformar. Então tentei 
representar por esses objetos aqui. Esse aqui me remeteu à vida, que o projeto ele é em 
função, em vista de uma vida. Se eu vou implantar um projeto, desenvolver um projeto, 
ele é sempre em função de melhorar a vida de alguém. E também a questão do meio, 
meio ambiente, o meio onde se vive, a realidade que se quer transformar através desta 
ação. 
-* O rinoceronte pra você é o meio.$  
-*Fernanda Isto. 
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-*Marcos Bem, eu, isso aqui é uma criança, pra mim é um aspecto do projeto é essa idéia 
do novo, do novo sempre relativo: a criança é nova pro mundo, mas o mundo existe antes 
dela. A gente sofre esse constrangimento nos projetos. O barquinho é por conta da idéia 
de navegação mesmo; por águas nem sempre claras, nem sempre turvas, nem sempre 
calmas, nem sempre revoltas. Essa idéia do projeto como algo dinâmico. E pra mim 
também, do ponto de vista mais instrumental como uma ferramenta pensando aqui 
mesmo, uma ferramenta de gerir um aspecto da realidade. Nesse sentido também uma 
invenção nossa. E eu gosto muito, Leila sabe disso a gente tem conversado, pelo estudo 
de lógica, essa idéia do jogo, o projeto como sendo parte de, um esforço de  jogos de 
relações que exige algum esforço em busca de sentido, concatenizaçao de resultados. 
Pra mim, pessoalmente  é algo bastante difícil por ser bastante artificial.  
-* Me chama a atenção que antes da gente começar a mala vocês estavam falando, 
conversando. Depois que começou o grupo vocês falavam: “posso?”. “posso?”, pedindo 
licença pra falar. Por que será?$ 
-* Baiano Aguarda até o final do tempo, você vai pedir para a gente parar. 
-* Só para te situar, Maria, esta mala e para auxiliar o grupo responder o que é a palavra 
projeto$ 
-* Maria me dá um tempo.  
[o grupo fica em silêncio aguardando Maria mexer nas peças] 
-*Maria Conforme as pessoas foram falando eu fui identificando algumas coisas que 
bateram com o que eu penso sobre projeto. Uma idéia é de construção, por isso que eu 
pus esse aqui. A outra idéia é de movimento, por isso a bola. A outra idéia, a idéia de 
finalidade, de objetivo e acho que essa idéia também, que apareceu mais no final, de 
envolver pessoas, de um processo coletivo também é significativo. Eu acho que a coisa 
do processo, de construção, de finalidade, de equipe, de movimentos, de partes, pra mim 
são alguns pontos que dão conta de projeto. Processo. Tem uma finalidade, mas tem um 
movimento também que pode chegar a um resultado ou não. Nesse sentido o projeto é 
dinâmico e fluido. Acho que para ser rápido é isso. 
-*Pode ser demorado também$.  
-Maria Acho que por enquanto dá conta.  
-*Vocês gostariam de comentar o que viram?$ 
-*Baiano Gostei dessa idéia da palhaçada, queria ouvir mais, entender um pouco mais. 
-*Dinah Eu não especifiquei muito. Eu venho de uma formação muito técnica, né. E 
quando você se torna uma coordenadora e começa a ver a política, às vezes a gente 
sabe que é tudo meio palhaçada e que no fundo, por traz desse instrumental que é hiper 
sofisticado, que a gente faz cursos, tem intenções e diversas coisas que no fundo não 
são... Pra alguns é uma forma de captação de dinheiro, outro é pra fazer retórica de 
marketing. Então, acho que o projeto também tem um pouco isso. Dele ser aquilo e ser 
tão fascinante pra quem trabalha com planejamento. Porque ele realmente é um 
instrumento de fazer acontecer e ao mesmo tempo quanto que ele é manipulado, e muitas 
vezes o quanto que é realmente uma palhaçada. Foi nesse sentido. Não sei se vocês 
concordam. 
-*Maria Você fala no uso que pode ser dado ao projeto. 
-*Dinah A gente para de pensar só o projeto. Tem todo um contexto. Quando você 
começa a entender mais o contexto ele fica, eu digo palhaçada no sentido pejorativo, eu 
sei que você trabalha com circo, mas eu estou falando no sentido pejorativo. Não no 
sentido legal. 
-*Carlos Com crítica né? Eu tinha entendido que era a via do humor. Eu não tinha 
entendido como crítica, mas a via do humor é sempre bastante interessante. Mesmo 
quando se trata de projetos complexos, ou a realidade que a gente está vivendo é muito 
complexa dos dois lados, de quem conduz, de quem financia e mesmo de quem sofre 
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conosco o projeto de intervenção, com a gente, a população alvo. Eu tinha entendido pra 
ver  com humor. Engraçado, né?  
-*Interessante que uma hora vocês falam que o projeto é uma ferramenta, que buscam 
conceituar: uma ferramenta pra produzir mudança, o projeto tem uma finalidade, um 
objetivo. Mas além de ter um objetivo ele tem outras coisas também que podem contrariar 
esse objetivo. O projeto tem movimento, mas ele pode dar uma coisa bonita. E então, pra 
conceituar o que é projeto vocês buscaram descrever características e allgumas inclusive 
contraditórias em relação uns aos outros. Não assim uma definição,  por exemplo: projeto 
é isso, isso, isso. Interessante que vocês descrevem características pra vocês do que é 
um projeto. E a palavra projeto amplo senso. Quando vocês vão descrever as 
características vocês trazem alguns adjetivos: projetos de vida, projeto de inclusão e 
começam a falar da necessidade de jogos, de negociação. Então vocês trazem pra um 
campo que a gente diria que é o campo social. Se tivesse aqui arquitetos eu acho que 
talvez as respostas pudessem ser diferentes, se fossem engenheiros poderia ser 
diferentes, mas vocês trazem pro campo social. Ainda usando a mala, pensando essa 
mala como recurso, todos utilizáveis; e usando a mesa, pensando essa mesa como 
espaço, toda ela utilizável, vamos tentar agora responder isso que vocês estão buscando 
caracterizar. O que é projeto social? É a segunda pergunta.$ 
-*Carlos Vamos romper o silêncio, posso começar? Projeto social surge de uma 
necessidade, por outro lado surge de desejos de quem faz, de quem promove. 
Normalmente ele é recortado, a gente delimita esse objeto pra construção do próprio 
projeto. É o instrumento, representando o deslocamento do ar que se transforma em som. 
Conforme quem toca, pode ser som musical ou a gente simplesmente chamar de barulho. 
Conforme quem toca, quem está no comando ou quem participa de uma maneira geral.  
-*Marcos Eu acho que projeto social é um esforço arbitrário, daí a idéia do juiz, do árbitro 
no caso. As pessoas que se engajam no projeto, instituições, de ter algum controle sobre 
a realidade. Controle, no sentido, eu acho que projeto é sempre, ele tem essa 
característica mais ampla de aposta, mas é um esforço de tentar arbitrar sobre algo que 
parece caótico. Pra mim essa metáfora do árbitro como esforço dos projetos que intervém 
sobre determinado problema, mas não é uma intervenção solta, é uma intervenção que 
parte de um certo ponto de vista, de uma certa relação sobre o que é certo e o que não é 
certo; o que deve ser mudado e o que deve ser mantido. Sempre, na minha opinião, são 
arbítrios, nesse sentido de juízo.  
-*Dinah O que diferenciei do projeto social é que ele tem a ver com o humano. Eu tinha 
me interessado por essa pecinha que é um ser humano, um trabalhador; e também a 
mulher, pra discutir essa questão de gênero. Acho que isso é a diferença. O projeto que é 
social é sempre voltado pro humano, pra o trabalho, para o melhoramento das classes 
trabalhadoras, da relação homem mulher... 
-*Sueli Acho que tem toda essa questão dar perspectiva. Quando você pensa em projeto 
social você sempre pensa na finalidade. Pra que você está envolvendo pessoas dentro 
daquilo que você considera um objetivo, né. Que você se depara com pessoas tão 
diferentes nestes projetos. E você dá condições para ele pensar no futuro, de 
transformação, né. Futuros pesquisadores estão ali, futuros médicos, trabalhadores, enfim 
quem serão esses cidadãos lá na frente, o quanto os projetos sociais influenciam as 
pessoas que virão. Seus desejos, mudança ou de comodismo, isso que a gente luta pra 
não ter. O comodismo. Pessoas que tenham perspectivas pra mudar.  
-*Fernanda Projeto social é dar resposta a uma necessidade específica representada pela 
perninha que está quebrada, mas são várias necessidades, que encontra uma meta, 
sabendo onde quer chegar, partindo de uma realidade ou a partir de uma necessidade. 
Ele é construído aos poucos. Não nasce pronto. Ele começa a acontecer e vai sendo 
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construído a partir da realidade, da necessidade, para dar um colorido  diferente aquela 
comunidade, aquela realidade.  
-*Maria O projeto social é uma forma de enfrentar uma determinada questão social, que 
envolve a população, segmentos da população. Aqui eu representei, por exemplo, um 
projeto na área de criança e adolescência. Então você elabora um projeto pra uma 
determinada demanda, pra uma determinada questão social. E daí eu resgatei o 
rinoceronte porque acho que no projeto social essa questão do contexto tem que estar 
muito presente, que precisa ser considerada. Essas pessoas estão inseridas num 
contexto e nessa realidade e então eu achei essas outras pra colocar muito dentro de um 
ambiente. Agora, pra mim o projeto, a gente trabalha na secretaria com projetos, 
programas e serviços. O projeto, ele tem começo, meio e fim. Ele é uma coisa 
determinada. É diferente de uma rede de serviços que você tem um perspectiva de 
continuidade, ou de um programa que aglutina várias ações. O projeto geralmente, na 
área que a gente atua, acaba sendo mais uma experiência piloto, onde você faz um 
projeto num determinado segmento, numa determinada condição, com tempo demarcado. 
E a partir daquilo você avalia os objetivos, os resultados. Tem elementos que estão 
colocados em todo projeto. Perspectiva de um resultado, de um objetivo, mas essa coisa 
delimitada de começo, meio e fim. Eu acho que, eu coloquei esses outros, além do 
rinoceronte, porque você tem uma série de intercorrências durante o desenvolvimento do 
projeto. Pelo menos a gente enquanto área pública, a gente percebe o jogo de forças, 
uma série de coisas que vão dando esse movimento aqui pra jogar a favor, ou contra. Pra 
favorecer o desenvolvimento do que se pretende e essas duas pessoas, é como se isso 
aqui fosse o desenvolvimento de um projeto: as pessoas querendo atuar no segmento pra 
enfrentar uma determinada questão social, a conjuntura, os enfrentamentos que vão 
acontecer outros determinantes. Tudo isso com prazo delimitado. 
-* por que um jogo de forças você representa por animais fortes?$ 
-*Maria Eu acho que veio desde a idéia anterior porque quando ela levantou um contexto 
externo, daí eu trouxe o rinoceronte, essa idéia do contexto. Isso aqui é um jogo de 
forças. Não sei, eu acho que tem projetos que são feitos por organizações sociais, mas eu 
tenho muita experiência de projeto dentro do serviço público. Então quando você faz um 
projeto você tem mesmo uma possibilidade e limitações, às vezes muito grandes. Essa 
correlação de forças que você vai percebendo num andamento do projeto ela é muito 
presente. Eu lembrei muito porque nós tivemos agora um projeto, uma experiência piloto, 
por exemplo, de família acolhedora, que é uma experiência piloto que não existe em São 
Paulo. Você está mexendo com uma concepção,  trazendo uma concepção nova, que é 
diferente do acolhimento, que é diferente do abrigo, e você mexe com muitas coisas.  
Agora, os animais acho que é porque a coisa vem forte. Vem com uma força, não muito. 
Porque cada um quer defender o seu espaço. Acho que você mexe com situações que as 
pessoas lidam com um jeito meio porque você interferir em determinada realidade, pra 
desencadear uma proposta pra desenvolver um projeto, isso aqui se movimenta. Mexer 
nesse jogo de interesses, no que está estabelecido, mesmo que não a experiência focal 
aí, é um enfrentamento que tem contradições e possibilidades. Então, ao mesmo tempo 
isso aqui se movimenta e você vai gerando possibilidades. Mas, eu  sempre acho que 
atuar no serviço público é entender que você tem contradições e dentro dessas 
contradições você tem possibilidades de criação. Mesmo que às vezes as coisas não 
estejam dadas favoravelmente. Acho que é por isso. Ficou mais forte; acho que o animal 
vem com mais força mesmo. É um pouco essa  sensação de enfrentamento. 
-*Baiano Falta eu, bom, o joguinho que eu escolhi tem a ver com tudo que vocês falaram. 
Na verdade pra mim projeto social é uma possibilidade de mudar, aparece como 
possibilidade de mudar uma determinada realidade. Essa coisa do arbitrário, fugir ou 
tentar superar: quando vocês falam que essas questões se movimentam, eu acho que é 
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ao contrário. Elas são tão rígidas, que o projeto social é uma alternativa, ou instrumental 
para que os beneficiários vão sempre procurar alternativas pra poder superar todas essas 
coisas. Aí eu vejo um projeto social como uma alternativa, ou um instrumental para que os 
beneficiários desse projeto, o público alvo, tenham essa possibilidade de dar uma virada 
nesse jogo. De ganhar esse jogo da vida de alguma forma. Por isso que eu escolhi o 
dominó.  
-* Maria Quando falei que se movimentam foi dentro do projeto, o projeto pode gerar esse 
movimento. Às vezes ele emperra porque não consegue gerar esse movimento. As coisas 
estão tão colocadas rigidamente.  
-* Baiano Mas é mais difícil né. 
-* Não tem nenhuma intenção interpretativa o que eu vou falar, mas interessante é que 
vocês falam de projeto como mudança, transformação, jogo de forças, atender desejos, 
necessidades. Ficou a palavra mudança, transformação. O gesto foi de manter o 
enquadramento o mais rígido possível. Eu fiquei pensando: por que será que não viraram 
a mala? Tem tantos recursos essa mala, por que será que ficaram com  um apito? Por 
que essa economia no uso dos objetos que pudessem representar a fala? Foi uma 
questão que me veio, por que um não entrou no projeto do outro se há falas que são 
convergentes do ponto de vista do que acham do que seja projeto social, e falas que 
trazem algumas coisas diferentes. É uma observação que eu gostaria de fazer. Da 
diferença entre a fala e o ato. O ato é de conservação, a mala como está, nem tiraram da 
mesa. Pedia licença, assim, posso falar?$  
-*Carlos Não sei de que forma relacionar isso, mas a Maria fala sobre programas, projetos 
e serviços, na escala de aproximação da gestão pública, das intervenções. Você enfatizou 
mais a questão da política que está acima de tudo. A política enquanto essência de 
atuação, de intervenção,enquanto projeto maior, com muitas contradições e muitos e 
muitos conflitos. Porque a política traz a possibilidade de articulação ou exclui essa 
possibilidade de que a população mesmo possa ou não participar; a política incorpora 
conceitos que se transformam em praticas enfim, a essência das coisas,  ela dá idéias 
mais difusas do que, normalmente no movimento da realidade tem uma fluidez que a 
gente não captura isso. É difícil mesmo. Se você estabelece políticas muito bem dirigidas 
– municipal, estadual ou federal – o embate na própria realidade traz outras 
conseqüências para isso. Não mexer na mala: realmente eu fiquei passado. Agora 
quando você falou, pelo menos poderíamos ter dado uma viradinha nela. Porque inclusive 
quando ela estava falando eles não conseguiam ver.  
-*Dinah Mas eu acho que a gente como grupo é muito tímido. A pessoa que trabalha com 
projeto social tem muito pouco poder, e ela trabalha pra captar, sabe, dois mil reais, pra 
fazer uma coisa legal pras crianças. Mesmo coisa pequeninha, super legal, isso não tem 
como tirar com as crianças não. Você faz um dia na creche com as crianças, [vê] que não 
ta mudando nada, mas é lindo. E a gente é muito tímida. Uma das coisas que a gente não 
tem poder, ele [ o projeto ] depende de quem tem poder tanto político quanto econômico e 
a gente vai fazendo o melhor, no setor público ou privado, vai fazendo o melhor dentro da 
conjuntura, encontrando espaços. Que foi muito do que a gente conversou aqui e essa é 
uma postura extremamente tímida. A gente não chega, com exceção de alguns 
movimentos sociais que são mais radicais, como o movimento indígena que vai lá e, 
mesmo eles. A gente vê muito pouco de mudanças estruturais, significativas, é sempre 
tradicionalmente a doação, a filantropia, a igreja. Depois vai melhorando um pouco, mas é 
um universo de muita timidez. Isso até talvez reflita essa timidez, que, até num grupo que 
não tinha nada a ver, a gente podia  subir em cima da mesa, mas a gente tem até medo. 
Eu não conseguia ver e fiquei com medo de afastar a mala. Acho que é uma boa reflexão 
esta. Acho que a gente é muito tímido. 

 77



-*Baiano Eu discordo. Eu acho que tem a coisa da gente não ter essa liberdade, essa 
ousadia de movimentar a mala, tirar a mala daí. Vamos colocar a mala no chão. Mudar. 
Acho que não é pela formação, pela educação. Você não sabe que ambiente você está 
pra poder se soltar e ter outro tipo de atitude. Aí você fica meio que tímido nesse sentido, 
porque você não está ainda habituado; você não está ainda interagindo, não se conhece 
direito, o suficiente ainda pra fazer esse tipo de coisa. Daqui há um tempo você vai pedir 
para parar de falar. Tenho a impressão que com relação ao trabalho eu estou falando isso 
porque a minha vida profissional sempre foi muito voltada para as questões sociais. Eu 
sempre fui muito incomodado com alguma realidade que eu via. Aí quando eu comecei a 
trabalhar, seja nos setores público ou Ongs, a maior parte da minha vida trabalhei em 
Ong. É o seguinte: a gente vai fazer um projeto, vai captar recursos, mas eu não vou 
trabalhar para o financiador. A minha intervenção vai ser sempre em função do público. 
Eu já trabalhei com financiamento de crédito de empresas, que a empresa queria uma 
coisa, uma coisa pra mostrar no seu caderninho, e a gene identificava outra necessidade 
no grupo. E eu sempre trabalhei para atender as necessidades do grupo e pra mostrar pra 
esse grupo, pra essas pessoas, pra esse público, que existe outras possibilidades. Que 
não é pra ficar o tempo inteiro esperando alguém que venha dar um recurso pros caras. 
Eu sempre gostei de trabalhar com a coisa da emancipação: estou aqui pra ajudar. Por 
isso acho que existe a possibilidade de virar o jogo. É assim: “se até então você não 
conhecia essa realidade, isso existe dentro de você”. Todo mundo tem esse potencial de 
virar o jogo, né? Cabe a cada um de nós ir a luta ou não. Vai depender muito da sua vida, 
da sua formação, da sua auto estima, ou não, pra poder conseguir fazer com que as 
coisas mudem. Por isso que eu não concordo com essa coisa da timidez nos projetos. 
Primeiro, filantropia, já era. Não tem mais essa história de filantropia. Depois assim,  
mesmo hoje, o grande mote hoje é sustentabilidade, projeto de responsabilidade social, 
projeto de responsabilidade social [repete].  Aí tudo que é empresa, financiador, quer 
investir nesse projeto de responsabilidade social. Mas quê responsabilidade social? Que 
responsabilidade social é essa dele simplesmente ter possibilidade, uma mega empresa 
que tem grana pra investir, pra trabalhar com dois mil jovens, mas não, prefere trabalhar 
com 20. Que responsabilidade social é essa? Só pra fazer marketing? Isso tudo me 
incomoda muito e eu brigo o tempo inteiro. Os meus relatórios, eu tenho pavor de fazer 
relatório, porque os meus relatórios nunca agradam ao cliente,nunca agradam ao cliente 
[repete], por eu estar trabalhando com a realidade. Estou falando porque estou muito 
recente numa determinada situação, eu trabalhei num projeto agora,  que a formulação 
inicial dele era pra trabalhar com três meses,  com grupo de catadores de material 
reciclável. De imediato eu achei que era impossível trabalhar, com a carência, com as 
necessidades que eles têm, em tão pouco tempo. Tudo bem: de três meses o projeto 
virou 40 dias.  Era isso, tinha que começar no ano passado e terminar no dia 30 de 
dezembro. Os caras levaram o ano inteiro pra aprovar, na hora que aprova.... quando 
mando o relatório - que eu já conheço- , ele vai exigir tudo aquilo que tava escrito no 
projeto inicial. Não consegui fazer. “Ah, não, o seu relatório não diz que o objetivo geral do 
projeto foi alcançado, não posso pagar o restante”. Sabe, não me interessa! Você queria 
que eu cuidasse do negócio e eu fiz o melhor que tinha que ser feito com aquele  grupo. 
Peguei um grupo extremamente fragilizado, o que eu fiz? Vamos trabalhar a auto-estima 
desse povo. Vamos oferecer pra eles todas as possibilidades e as condições pra que eles 
consigam daqui pra frente batalhar pra caminha sozinhos. Ou então pra eles dizerem: não 
quero isso. E aí até hoje a gente está nessa coisa de tentar adaptar os resultados do 
projeto às necessidades do cliente. Isso me incomoda muito. Por isso digo que eu não 
concordo com esse tipo de fala. 
-*Marcos Curioso que a impressão que eu tive é que a maior parte do que você falou 
confirma, claro que de um ponto de vista, com uma lógica que me parece um pouco 
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distinta. Mas eu concordo sim, eu não sei se eu chamaria de timidez o fato de que a gente 
usa alguns recursos e abre mão de outros. Não acho que abrir mão significa 
necessariamente uma economia. Me parece que considerando assim as ações reais as 
instituições tem histórias, são formadas por pessoas que fizeram algumas apostas e não 
fizeram outras. E eu acho sim, que na realidade do campo social, as relações não são só 
relações em torno de um objetivo socialmente básico, politicamente corretos. Eles 
também são relações de poder, de prestígio, que nem sempre são explicitadas, nem 
sempre elas podem ser descritas desse jeito. E relações entre desiguais. Eu tendo a 
concordar sim que o governo tem uma relação desigual com a sociedade civil; as 
empresas ou o capital de modo geral, com as iniciativas sociais. E eu vejo como uma 
relação bastante tensa, né. Que tem equações diferentes, a partir de quem são esses 
atores, mas me parece que é um campo sim conflituoso e as organizações, boa parte 
delas, com raríssimas exceções, fazem um exercício mental pra combinar uma ação 
social que dê algum resultado com os seus objetivos pra mantê-la funcionando. Eu acho 
que essa é uma questão difícil de enfrentar, mas verdadeira. Não acho que ela é 
monolítica, que ela não permite saída. Mas acho que é um dado.  
-* E no que vocês justificam um projeto social? Construir um projeto para que? Qual a 
serventia?$ 
_*Sueli É uma tentativa de mudar uma realidade que você vê que está esgotado. No 
sentido de procurar modificar alguma coisa que vai convergindo... Está entrando num 
colapso e você precisa o auxílio de um número de pessoas envolvidas com esse olhar, 
nessa transformação, nesse desejo de mudança. Eu acho que é por isso que surgem, 
tanto em diversos segmentos, tanto as ações sociais. E tem mesmo os rinocerontes que 
aparecem com a força ali, às vezes contrariam aquilo que a gente deseja. Mas são 
enfrentamentos. Eu acho que realmente quem vive nessa atividade sente muita falta 
dessa coisa,  da aliança. Dessa força entre os projetos. O poder público, ele exerce uma 
força, mas esses grandes agentes de modificação, que lideram projetos sociais, tem 
muito mais a contribuir nessa quebra dessa força que emana  
-* o que será que está se enfrentando ou procura se enfrentar com um projeto social?$ 
-*Sueli a questão da desigualdade, essa questão da injustiça. Ou até mesmo de estar se 
levando pra uma situação que você vê que está no colapso, no limite. É tentar retroceder 
essa situação. 
-*Fernanda é uma estrutura que parece que veio pra matar e que a gente no projeto quer 
dizer não a essa estrutura quer ser uma forma de dizer que a vida tem valor e não sei.  
-*Maria Para mim o projeto é uma forma de intervenção na realidade na busca de 
construir uma alternativa, quer dizer, eu coloco o projeto muito como uma experiência de 
intervenção e com o objetivo de construir uma alternativa para aquela situação social, 
para aquela demanda, para aquela necessidade. Porque acho que  na hora que você fala 
que as organizações ou vários setores atuam por projetos, qual é o sentido do projeto? 
Porque o projeto tem começo, meio e fim. Pra mim tem muito essa força. Projeto tem 
começo, meio e fim. Tem um público definido e é um recorte. Para mim serve como uma 
referencia e a partir dessa referência, dessas experiências, você pode ou não, disseminar 
experiências ou reformular então. Eu vejo muito o projeto dentro desse campo. Uma 
experiência delimitada que a partir dela você tem uma intervenção num determinado local, 
com determinado grupo social, mas que isso, porque senão não tem nem muito sentido a 
ação das organizações, mas que isso possa servir como uma referência para ir mais 
longe. Para interferência em políticas públicas, para interferência em programas que se 
articulem. Porque acho que o projeto em si tem um período marcado, tem um foco, tem 
um alvo, que é limitado. E essa limitação para mim é superada a partir da avaliação do 
projeto, de você ter a partir disso construir alternativas de intervenção social. O que 
justifica um projeto é uma necessidade social que está ali, apontado uma demanda que 
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busca outras respostas. E daí a própria questão da frustração com o projeto, porque eu 
acho que ele tem um limite claro.   
-*Baiano eu acho que isso tudo, um projeto social também serve como um combate à 
ignorância, mas ignorância no sentido daquele público desconhecer determinados 
direitos, desconhecer determinadas oportunidades de sair daquela vida. Mudar o seu 
rumo. Eu acredito, na hora que estou executando, acompanhando um projeto, eu acredito 
muito nisso. É oferecer instrumental para as pessoas conhecerem as inúmeras 
possibilidades.  
-* De um lado vocês falam de situações extremamente negativas. Tem uma estrutura que 
mata. Tem uma realidade desigual, o projeto se justifica em função dessas coisas. Tem 
uma realidade negativa sobre a qual se procura intervir. Aí eu fico pensando: o que se 
considera, se bem que quando falam que tem uma estrutura que mata e tem uma 
realidade muito desigual, isso já tem uma conotação negativa por si. Se o projeto é uma 
intervenção, tem um recorte bem definido, tem começo, meio e fim, é possível lidar com 
uma estrutura que mata e com essas desigualdades tão grandes? Será que essa 
ferramenta ela é suficiente pra lidar com essas questões que a Sueli e a Fernanda 
falaram?$  
-*Carlos Não. Eu acho que a política é definidora dos projetos. O projeto é na verdade a 
construção intelectual e prática da possibilidade de intervenção. Mas antecede o projeto 
as concepções que se tem. E aí, não quero ser tão analítico assim, mas acho que é 
interessante tocar nesse ponto, a gente vai encontrar uma variabilidade muito grande, 
existente nessa sala, inclusive, de representações sociais, de papéis que a gente poderia 
definir numa macro visão como distinção entre público e privado. Quando eu ouço sua 
fala, fala o cliente, você tem articulação com uma situação mercadológica, com uma 
finalidade que é pública, ou social, no amplo sentido. Essas questões acho que são 
interessantes de serem discutidas porque a gente pode ter a intenção que for no projeto, 
mas os desdobramentos deles e das nossas próprias ações, no tempo, nessas 
execuções, eles vão gerando vários outros elementos relacionais. Que não só aquela 
população que a gente está pensando ali, que precisa, que necessita.  
-*Dinah Acho que o projeto faz parte, não dá pra negá-lo, porque primeiro que tem vários 
tipos de projeto. Você pode ter um projetinho de dois mil reais, localizado e você pode ter 
um projeto de 150 milhões de reais que vai transformar uma cidade, que mesmo o fato 
dele ter começo, meio e fim, seja isso que peça. Você capacita uma pessoa pra montar 
uma cooperativa e daqui a pouco eles estão andando com as próprias pernas. Tranqüilo, 
cumpriu sua função, além do que tem também a função da experimentação. Por exemplo, 
o projeto Um milhão de cisternas, que começou com um projetinho e hoje é política 
pública. Então, acho também que não é negar que o projeto tenha um papel. Ele é um 
recurso entre vários outros e que dado numa conjuntura política positiva, isso levado a 
sério, de acordo com a necessidade, ele funciona. Mas muitas vezes ele também é 
manipulado. Nem sempre ele é suficiente, mas às vezes ele cabe.  
-*Carlos Eu tenho muita dificuldade em responder assim, sim ou não. Eu concordo a 
gente não sustenta essa realidade pra fazer o projeto. Ao mesmo tempo em que você 
formula um desenho sobre uma realidade X que você supõe ter poder de ação sobre ela, 
isso põe que os seus objetivos são, considerando que eles são públicos, no sentido 
amplo, eles são necessários de serem realizados com determinada comunidade. A 
impressão que eu tenho é que a resposta é sim e não. Sim, na medida que numa escala 
menor, os projetos de um modo geral surtem resultados. A gente sempre constata como 
novidade algo que não é, que eles modificam as pessoas que fazem parte da realidade 
deles. E as pessoas são parte da realidade. Você modifica as pessoas, trajetórias, torna 
as pessoas capazes de perceber o que elas não percebiam, de se ver de um jeito 
diferente, de agir de maneira diferente nesse mundo. Em alguma medida isso modifica 
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essa realidade. Eu só não acho que a gente consiga descrever essa mudança com essa 
precisão que muitas vezes a gente é obrigada a fazer. De novo volto aos nossos 
interlocutores: financiadores, apoiadores, clientes, enfim, o nome que a gente quiser dar 
para essa relação. Muitas vezes a gente sabe que essa relação de causa e efeito subtrai 
uma dimensão que é o tempo. O tempo histórico. Muitas vezes você consegue perceber 
resultados num período de tempo e com colaboração de fatores que você nem governa 
mais. Sempre achei muito complicado esse “modificou a realidade”. Tem um problema na 
formulação da pergunta e na nossa expectativa de como responder.  
-* Qual pergunta?$ 
-*Marcos Se muda ou não as coisas. Porque é isso, né? Muda, agora à que dimensão 
estamos nos referindo? Que conjunto de sujeitos? Alguma mudança sempre vai realizar. 
E não necessariamente positiva. Na nossa prática cotidiana a gente aprende que algumas 
coisas não deram pra fazer. Isso não é pouco, dado que a gente aprende na experiência 
também. Mesmo que a gente que circula por livros e tal, muitas vezes precisa aprender 
com outras relações, institucionalmente falando.  
-* Quando vocês falam projeto é algo que pode mudar a realidade o Carlos concorda e 
não concorda, ele acha que o projeto já é o lado pragmático de uma política. O que é a 
política aí? A política é o conjunto de decisões em relação à que?$ 
-*Carlos Desde a definição concreta de como você define as necessidades, pensando em 
coisas banais, como por exemplo, com participação ou não dos mais interessados, por 
exemplo. Até a abertura de possibilidades administrativas, concursos, por exemplo. Toda 
essa discussão que existe hoje em dia sobre participação das ONGs, por exemplo, quase 
pelo menos representantes de movimentos sociais, mas das ONGs como formas de 
organização que na atualidade permite uma articulação mais ágil, mais fácil, na prestação 
de serviços, por exemplo, serviços públicos. Hoje em dia como é o caso da cidade de São 
Paulo e outros estados do Brasil e outras cidades também. Acho que estou caindo 
também em um campo abstrato. Não se trata de negar, mas de problematizar os 
resultados, que são os projetos. Mas os projetos têm outro lado também, que é o que está 
todo mundo apontando aqui, e todo mundo representa, de alguma forma,que é o da 
criatividade. Se a política vem, direciona e dá espaço, o projeto assume configurações 
que são diferenciadas né, mas os eixos principais estão vagando por aí. Quando o 
diálogo passa a inexistir entre aqueles que executam, seja o elemento estatal, ou seja, o 
elemento estatal articulado com as organizações não governamentais. Em alguns casos 
articulados extremamente, as ONGs entrando e trabalhando dentro. Lá dentro, mesmo.  
-*Maria Ás vezes no lugar de.  
-*Carlos Não se trata de fazer uma crítica pra colocar de lado, mas pensar criticamente os 
projetos. Como sendo a possibilidade de exceção, mas que atrás tem uma série de 
elementos. Se perguntar quem financia já abre um mapa aí de possibilidades de se 
pensar. 
-* Pensar o que?$ 
-*Carlos Criticamente a sua existência.  
-*A existência do projeto.Você introduz outra coisa, uma idéia que é interessante: a 
realidade é negativa, o projeto social é positivo. O projeto social vem pra mudar uma 
realidade que é negativa. Mesmo com a sua timidez; com o começo, meio e fim. O projeto 
social vem aqui na nossa fala com uma conotação positiva e a realidade com uma 
conotação negativa. E o projeto se justifica pra mudar essa realidade. Quando você traz a 
questão política você traz a questão de quem tem o poder, ou de quem vem o poder, 
acho também que começa a problematizar isso. Será que todo projeto social é positivo e 
positivo em que direção?$ 
-*Maria Acho que a gente ta falando de relações de poder presentes nos projetos sociais 
e os diversos atores que compõe essa relação, porque a própria questão: quem demanda 
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esse projeto, quem define o projeto, em que direção ele vai se dar. Você tem vários 
fatores: de quem financia, de quem paga, de quem cria, de quem tem a decisão dada, da 
construção das políticas públicas e de interesses particulares. Interesses de governo, de 
organizações sociais e empresas, por isso eu acho que a  composição do jogo de forças 
está muito presente está ali acho, é intrínseco. Nesse sentido desmontar essa idéia de 
que o projeto social pode ter uma intenção pura e simples e ótima de intervenção na 
realidade, de geração de mudanças, não necessariamente é isso. Daí a conjuntura maior, 
o contexto maior, o jogo de interesses acho que isso tudo tá  muito presente.  
-* Será que a gente pode decompor um pouco, ou  nomear que jogos de força são estes 
que vocês encontram na prática?$ 
-* Marcos Eu começaria falando das concepções que é um ponto de contato. Eu não 
consigo fazer essa distinção entre as relações políticas, essa concepção ampla de 
política, não necessariamente a ação governamental, mas essa dinâmica sobre qual é a 
concepção, vou dar um exemplo na área que eu atuo, que é a área de juventude. Se nós 
pegarmos o trabalho com os jovens nos anos 80 e anos 90, basicamente jovem era 
sinônimo de adolescente aliás, a palavra jovem era utilizada para um determinado grupo 
social, que não eram os adolescentes, ou  as crianças ou  adolescentes pobres. Enfim, 
falar adolescente ou falar jovem, ou teenagers, significava já definir que um determinado 
grupo social gozava de uma condição de viver a sua sexualidade, experimentar o seu 
contato com a maior autonomia e outros precisavam de apoio público, de qualquer 
natureza, estatal ou não. Isso condicionou boa parte das ações governamentais e não 
governamentais. E a disputa de quem é esse...  
-* A concepção de quem é esse sujeito.$ 
-* Marcos Quem é esse sujeito, que status ele goza. E o trabalho das várias organizações 
nos projetos sociais, ao mesmo tempo uma parte dessas organizações atuando também 
no debate político amplo, aí sim na relação estatal, foi gerando uma maneira de conceber 
projetos com jovens, por exemplo, que já reconhecem concepções que eram algumas 
rejeitadas e muitas desconhecidas, como úteis e necessárias pra uma determinada ação 
com os jovens. Então considerava a idéia de educação, desenvolvimento integral, sujeitos 
de direitos de que  não necessariamente pobres ou ricos, mas a condição de vida como 
um problema transversal. Isso orientou em alguma medida algumas políticas. O que não 
significa que essas políticas são mais geradoras de mudança social. Mas acho que elas 
assumem uma perspectiva, de visão de mundo, de visão desse sujeito, que é mais 
favorável a quem está lutando numa determinada perspectiva de direitos, por exemplo. 
Então me parece que a idéia das concepções sobre determinada prática. Se for um 
projeto sobre trabalho, se é sobre algo mais temático em educação, com uma idéia de 
aprendizagem. Ou a idéia de valor, acho que essas coisas que a gente dá como suposto, 
muitas vezes tem mais influencia sobre as práticas cotidianas do que a gente imagina. 
-* Você está falando de uma força da concepção. Quem define as concepções? Então 
quem concebe também tem força. Agora, quem define.$ 
-*Maria Acho também que, eu acabei de acompanhar esse projeto de família acolhedora e 
a gente viu um monte de furos e de dificuldades, de entraves que nos defrontamos, se 
você for ver foi a falta de definição de concepções comuns entre vários integrantes desse 
projeto. Então, quando você não parte de um ponto comum, ou você pressupõe que os 
diversos participantes tem concepções próximas, você vai desencadeando uma série de 
ações para depois no meio do projeto você perceber que não estão todos falando a 
mesma coisa, não estão trabalhando com a mesma concepção. Então, muitas vezes você 
começa a desenvolver um projeto e o buraco ficou lá atrás, porque eu acho mais do que a 
finalidade, se você tem princípios claros e tem concepções e quem é que constrói? Daí 
remete a questão do processo de construção de um projeto, entre os diversos atores da 
negociação possível, daquilo que é possível. Pactuar ali entre as pessoas, você tem lá o 
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judiciário, você tem lá o executivo, você tem lá uma organização social parceira. Quer 
dizer, cada um vem trazendo,  então os atores desse projeto teriam que ter, eu concordo 
com esta coisa de ter  princípios comuns e concepção comum. Isso dá uma diferença 
brutal na execução de um projeto. Porque muitas vezes ou você não tem, ou você vai 
descobrir, não formula; ou formula. E se você tem aquilo pactuado, negociado pelo menos 
você  tem a direção mais clara. Todo tempo pode voltar e ver se está caminhando nessa 
direção. Isso vai dar conta desse objetivo? Isso está dentro do princípio, daquilo que a 
gente acredita? Então, nesse sentido ter claro as crenças, os valores que vão nortear, é 
uma parte fundamental da elaboração de projetos. E muitas vezes a gente vai com os 
projetos assim: tem que fazer porque a gente quer isso. A gente quem? Eu entrei em um 
projeto querendo uma coisa, o outro querendo outra, enfim esse diálogo fica difícil.  
-*Fernanda A importância do conhecimento da realidade em si com que você trabalha. O 
desconhecimento da realidade às vezes leva a concepções diferentes. O que eu penso o 
que é bom pra mim às vezes não é bom para aquela população alvo. E aí você não 
consegue, o projeto acaba não surtindo efeito que deveria devido a esse 
desconhecimento e a participação do público envolvido no projeto. Às vezes a minha 
concepção é uma e o que eles têm é outro valor como meta. Aí acontecem os entraves. 
-* Nessa concepção de forças me parece que vocês estão colocando que umas das 
forças são vocês.$ 
-*Baiano Fazemos parte desse jogo.  
-*Dinah Eu acho assim: filosoficamente, até o final do século XIX, a noção do público não 
existia, era cada um por si e Deus por todos. Uma sociedade ainda pior do que a nossa é 
hoje. Com a crítica do capitalismo, com a construção dos Estados Nação surge esta 
concepção do Res pública e que alguém é capaz de pensar não só individualmente, mas 
pelo todo. Até a gente tem que pensar na gente porque todo mundo vive do salário que 
vai ganhar. Mais as pessoas que trabalham na área social se dispõe um pouco mais a ser 
capaz de fazer isso, de trabalhar em prol do bem público, acima dos interesses 
individuais. Mas é muito difícil, o que a gente está falando dos interesses são interesses 
de todo mundo. Tem gente que é muito mais capaz de impor os seus interesses, então a 
gente, vamos pegar o estereótipo do dono da empresa que quer fazer um marketing – o 
cara quer ganhar cem milhões de dólares, ele vai botar mil reais e contratar o homem pra 
fazer. Isso é interesse dele. Ele não está nem mentindo. Cada um tem o seu. Tem esses 
estereótipos, mas a gente tem também o nosso, a gente tem que viver; o prefeito tem que 
ser eleito. Em cada situação bem claramente tem os interesses individuais e aqueles que 
algumas pessoas se dispõe a transcender um pouco isso.  
-* Da onde vem o poder, vocês enquanto grupo, na função que vocês exercem, tem 
também poder de conceber.$  
-*Marcos Assim, eu acho que ele é desigual. Se a gente se considerar como sujeitos e 
que há um mínimo de espaço público preservado, nessa versão de um lugar que a gente 
se constrói como sujeitos políticos. Não necessariamente pro território. Qual é a 
concepção que orienta a nossa concepção da política? Não é a concepção da sociedade 
civil. É a concepção partidária. O que falta nos governos é uma certa concepção de como 
se produz a política que é hegemônica. Eu acho que aí necessariamente precisa falar 
disto. As concepções transitam. A gente tem poder de formulá-las e de se aliar, a partir de 
concepções que são aparentemente mais comuns, mas de uma zona mais próxima. Mas  
há concepções que gozam de um status que as nossas ainda não gozam. E acho que a 
disputa é desigual por isso. Porque nesse caso especificamente como o Estado deve ser 
gerido. E o nosso esforço como sociedade civil, que não se restringiria nem somente às 
ONGs, mas da qual elas fazem parte, a gente se coloca assim, nesse campo, a gente 
tenta construir uma perspectiva de como deve ser a gestão desse espaço público e eu 
tenho dificuldade também de uma abstração exagerada, que no limite é também a disputa 
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sobre o que o Estado deve fazer e o que o Estado não deve fazer. Com raríssimas 
exceções, nenhuma organização séria, assume pra si, como objetivo, ampliar a tal ponto 
seu poder de ação que ela consiga atingir todos os sujeitos de um certo fenômeno social 
que ela atua. Nosso esforço é sempre que o Estado, alguns querem que o Estado financie 
a gente o tempo inteiro, mas mesmo assim é uma visão normativa sobre como deve agir 
o Estado. Então me parece que  talvez a gente tenha dificuldade de superar essa 
perspectiva, mas eu acho ela útil, que é a disputa hegemônica das concepções se 
baseiam também naquilo que o Estado deve fazer, este Estado. Com poderes que 
nenhum de nós tem e que é fruto desse acordo assinado por nenhum de nós e por todos 
nós, de que assim deveria ser. 
-*Maria Eu não sei se não tem organizações sociais claramente com o objetivo de cada 
vez mais ocupar lugares no Estado, até pela questão de possibilidade de poder que isso 
dá. Eu, até o ano passado eu falava assim: a gente vive coisas em várias áreas, que você 
vai vendo as organizações assumirem funções cada vez maiores que eu até falava: pra 
prefeito vote ONG tal. Porque já estava tudo tão loteado no desenvolvimento das políticas 
públicas que o próprio aparelho do Estado está sendo ocupado por pessoas que vem, 
nada contra, não é por isso,  com essa perspectiva de trazer uma organização social. Ele 
não vem enquanto pessoa física, ele vem enquanto uma pessoa que vem abrir caminho 
pra ocupação, pra terceirização dos serviços. Eu acho que tem uma complexidade no 
jogo de forças que está dado no campo social, nesse contexto, que é grande. e daí 
remete a o que é função do Estado, qual o papel das organizações sociais, qual o papel 
dos projetos. Os projetos desde os desenvolvidos diretamente como os que definem a 
construção de políticas públicas, a quem compete as negociações que se dão nos 
projetos sociais. Quer dizer: quem  são os interlocutores, a quem se escuta pra definir. 
Agora eu  concordo que não é o fato de você ter princípios e concepções comuns que dá 
alguma condição porque as  vezes a gente tem até princípios colocados como no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e isso não basta. Mas o fato de se ter alguns princípios pode 
nortear uma ação tanto profissional quanto institucional. Vai te dando um parâmetro de 
limites de atuação, o que pode fazer, em que direção você vai. Não resolve todas as 
coisas, mas você tem muito mais claro em que direção e até aonde você vai, até aonde 
você negocia determinadas coisas e aquilo que fere frontalmente alguns princípios, 
algumas concepções. 
-* E aí, Maria, acho que entra num terreno bastante importante quando falamos de projeto 
social que é a questão da ética. O que é ético num projeto social? Considerando a 
correlação de forças, a hegemonia hora da Ong, do Estado ou outras, a inclusão ou não 
do público alvo, quem participa, quem não participa. O que é ético na visão de vocês, o 
que é ou o que deveria ser?$ 
-*Maria O que pode orientar é você ter clareza de direitos sociais. Essa perspectiva de 
quais são os direitos. Eu acho que se num projeto social você tem princípios e clareza 
dessa perspectiva de construir, referendar direitos sociais, você está num campo que 
mais seguramente é ético. Você está falando de direitos sociais da população de maneira 
geral.  
-* o parâmetro do que é ético é dado pelo que está no acordo ou na constituição brasileira 
de direitos públicos e de direitos sociais.$  
-* Maria Ou que está ou que deveria estar. Não no sentido do que está legalmente 
constituído, mas até naquela perspectiva de construir novos direitos sociais, ou de 
avançar no campo dos direitos. Ou daquilo que está previsto ou do que está apontado 
como uma necessidade ou um direito que não é reconhecido.  
-*Carlos Interessante que você falou anteriormente dessa questão do bom senso, ou da 
descoberta do conflito mais a frente. Há possibilidade até de rever princípios. Princípios 
eu não diria, mas concepções durante o próprio processo. E fazer revisão das próprias 
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concepções. Nesse sentido eu acho o projeto, na minha concepção, a idéia de 
criatividade, a possibilidade coletiva disso, seja de quem tiver atuando, enfim, e a 
dimensão que tiver, o porte que ele tiver. Independentemente do montante de recursos e 
do tamanho da população que ele vá atingir é essa possibilidade de que é sempre 
criativo. Aí ele pode, inclusive, rever as concepções. Então acho que a  ética pra mim no 
projeto é ter a clareza, traz as pessoas, convida as pessoas a participarem. E 
participamos junto com as pessoas nos projetos, cllaro que estou colocando a minha 
própria concepção do projeto, que é aquela que  na verdade busca  incorporar, por 
exemplo, a construção da minha visão de necessidades ela vai passar por um diálogo que 
pode ser exaustivo. Você falou em experiência, vivência, muito mais de você ter 
conhecimentos ou teóricos ou empíricos de resultados de pesquisa, sem negar esse lado 
também. Mas a experiência pra isso. a possibilidade de articulação e da clareza de que - 
estou pensando em outra coisa que você colocou: das metas e objetivos a serem 
atingidos- não vai ter dureza e inflexibilidade, pelo contrário, podemos chegar a outros 
resultados lá na frente. Então é essa clareza de que as coisas têm que ser flexíveis não 
nos princípios, mas nos conceitos, normas, regras que vão sendo geradas ali. 
-*Maria Nesse sentido você traz muito a questão da gestão compartilhada, do processo 
democrático. Isso pra mim também é uma ordem enquanto ética. Assegurar direitos ou 
avançar na conquista de direitos, para mim é um princípio,  é uma ética norteadora. Agora 
um outro princípio é essa questão da participação, da gestão, como um elemento 
fundamental, quer dizer não sobrepor e ter espaço de diálogo e de construção. É lógico 
que isso não elimina o jogo de forças e o jogo de poder. Não é aquela coisa de que já que 
tudo é construído coletivamente, mas considerando o espaço de disputa, mas 
considerando essa possibilidade de processo participativo mesmo. De não ser uma coisa 
imposta, mas ter o envolvimento das pessoas, dos diversos atores. 
-*Dinah Eu acho que esta questão da ética, que vai um pouco o que é certo e o que é 
errado, toca muito no projeto social, que tem sempre essa noção de que qualquer coisa é 
legal. Eu trabalhei muitos anos com metodologia participativa. Essa coisa de tomar o 
tempo da comunidade. A gente abusa ao trilhão, e talvez não ser totalmente transparente 
do quanto aquilo vai trazer de benefício, e aí ocupar hora de trabalho, gasto de dinheiro, 
de alimentação que essas comunidades têm. Então eu acho que passa muito por aí, de 
ser realista em relação ao que este projeto pode fazer e sempre se certificar que o projeto 
vai trazer mais pra comunidade do que pra si próprio. Que é um pouco do que você falou, 
de conhecer a comunidade e saber o que ela precisa. Fiz um trabalho recente sobre 
pesca,  que era unânime no Brasil inteiro, que o cara que se formou na USP em biologia 
pega uma grana pra ensinar pescador, fazer educação ambiental. O cara vive lá há 50 
anos, filho de pescador, neto de pescador, aí o biólogo. Então tem projetos que falta alto 
crítica e pensar que se é um projeto social tem que ter um compromisso com o 
beneficiário, ou no mínimo ser transparente, “olha, estou trazendo um conhecimento 
técnico, você tem um conhecimento local, ta a fim?”. Acontece muito isso até porque a 
área social também, depois da década de 80, com o deslocamento do Estado, é uma 
fonte de emprego pra muita gente. A gente não pode ignorar isso. É o que a gente falou 
antes: todo mundo que trabalha na área social tem o seu interesse. A ética está muito 
nesse ponto de você balancear, todo mundo tem que ver, a gente tem que ir bem mas 
não a custo do beneficiário, não impondo coisas, cansando a comunidade com cem mil 
capacitações empresarial. Sabe, aquela coisa que não tem mercado nenhum. No 
nordeste era assim: a comunidade só comprava abacaxi, aí vai lá e faz uma capacitação 
de como fazer suco de abacaxi. Só que ninguém compra suco de abacaxi porque todo 
mundo planta abacaxi. Sabe, tem  coisas que é deslocado. Acontece muito isso.  
-* Baiano A Mirian falou muito na questão de observar os direitos. Mas uma coisa que a 
gente tem que estar sempre atento é que tem obrigações, não só direitos. Mesmo no 
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projeto social está sempre levando as obrigações e os deveres do público. Porque senão 
fica parecendo aquela coisa que só, “eu não tenho compromisso com nada, tudo bem, 
pode trazer os benefícios que eu estou aí disponível pra aceitar tudo de mão beijada”. 
Mas não é assim. Trazer também a responsabilidade sobre a conservação, pela postura 
de mudança de responsabilidade não tem muito a ver com a política, é responsabilidade 
com relação a sua própria vida. É dever também enquanto cidadão, enquanto ser humano 
pensante.  
-* Parece que nesse final vocês começam a levantar contradições, nem tudo que é projeto 
social é bom por si. Tem essas questões que você e a Débora estão colocando. O próprio 
grupo ao pensar projeto social deixa de ter visões mais absolutas e começa a se pensar 
visões contraditórias. Por exemplo, participação é um bem, aí a Débora falou: mas 
dependendo da participação é um mal. É um uso. Que participação é essa? Talvez a 
participação ocupa o lugar da não participação.$ 
-*Dinah Só um ponto que eu esqueci que é a otimização de recursos escassos. Por 
exemplo, uma prefeitura tem cem mil reais pra gastar por ano, o dinheiro que ela vai 
dedicar para o projeto é o que ela vai dedicar para outro que talvez fosse mais importante. 
Aí tem uma questão ética. O que vai investir? Esse debate do bolsa família, que é ótimo, 
as pessoas que defendem mudanças mais estruturais pensam que essa  quantidade de 
dinheiro podia estar transformando regiões pra o pessoal trabalhar. Existe então o dilema: 
em que você investe? Que é relativo, mas acho que tem uma questão ética a ser 
pensada. Não é porque tudo que se investe na área social é legal, contribui para o bem, 
que você vai fazer o bem se comparado ao bem que você poderia fazer se tivesse 
investindo em uma coisa mais significativa. 
-*Fernanda Vai também sobre o que eu colocava sobre o protagonismo, que a pessoa 
possa assumir a sua própria história, com olhar crítico. Que também perceba como uma 
pessoa de direito que também tem deveres. Mas uma postura crítica frente a realidade, 
porque ela não pode achar que ela está nessa situação porque é assim mesmo, mas ela 
tem que perceber que existe alguma coisa que está levando a isso e também assumir 
uma postura mais crítica. E às vezes acontece dos nossos projetos serem um  pouco na 
linha de deixar a pessoa acomodada e achar que é isso mesmo e não provoque nenhuma 
mudança. Um pouco nessa linha do bolsa família, esses programa que ao invés de levar 
emancipação acaba levando a uma certa dependência. Resolve o problema imediato, 
mas a longo prazo não provoca mudança.  
-* Marcos Acho que tem uma  dimensão que tem que ser levada em conta que é a 
dimensão histórica. Se analisar nesse caso especificamente sem levar em conta a 
tradição das políticas públicas no Brasil, destinadas às pessoas pobres. Esse programa 
tem que ser analisado nessa perspectiva. E nessa perspectiva talvez ele seja necessário, 
mas talvez o problema é esse mesmo, ser exclusivo, ganhou um pouco de exclusividade. 
Mas eu acho que esse também é um certo dilema ético das organizações, porque se os 
projetos são finitos, eles deviam se orientar pra que a sua utilidade seja relativa. Acho que 
nem sempre a gente produz no contexto social a dispensa da nossa presença. Quando 
que essa idéia de autonomia, que é um princípio, que tem alguma coisa a ver com a idéia 
de participação, ela se materializa? A gente tem muita dificuldade. Eu acho que é porque 
são instituições que estão em jogo. É um projeto, mas é uma instituição e precisa 
sobreviver. E muitas vezes não é porque ela é, na minha opinião,  eticamente 
responsável, é porque tem um desenho institucional que precisa dosar ora aquilo que é 
uma ação, ora aquilo que é uma estratégia pra instituição continuar trabalhando numa 
missão que muitas vezes é legítima, é pública. Essa contradição, esse dilema é difícil 
resolver. Em tese a gente deveria formular objetivos que a gente deveria ser dispensada; 
e dificilmente a gente consegue lidar com essa dimensão, com conseqüência mesmo. 
-*O técnico deveria ser dispensado.$ 
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-* Marcos Em algum momento. Mas esse momento nunca chega concretamente. Ou ele é 
muito raro. Seja porque os programas são de natureza muito complexa, seja porque a 
gente de fato não coloca como princípio ético de nível, que orienta todas as práticas, 
todos os recursos, a gestão do orçamento. 
-*Baiano  Concordo com você de início, meio e fim. [Mas]o tempo é tão curto que não dá 
conta. 
-*Marcos Talvez; agora o tempo nunca será suficiente. Isso a gente concorda. Nunca foi, 
e dificilmente será. Mas parece que a gente se amarra aí. 
-*Carlos Só para...a gente está discutindo a ética nos projetos; pegou-se como exemplo 
essa questão da renda mínima que tem toda uma crítica, mas tem experiências 
internacionais, que eu pouco vi sendo divulgadas, experiências de mais de um século, de 
países do Norte da Europa, como  por exemplo, tem instituído, tem uma quantidade 
mínima de segmentos políticos e sociais que questionam isso dentro desses países, 
porque funciona até hoje. Na Noruega, por exemplo, uma criança nasce e ganha um 
carimbo em baixo do pé com um número e tem garantia da sua renda mínima. E quando 
a gente olha, olha muito como um povo absolutamente desenvolvido, que deu certo, e 
que é economicamente viável. Os países do Norte da Europa aderiram muito pouco a 
flexibilização do Estado. Essa questão histórica que ele colocou é essencial. De uma 
certa forma, o que nos liga aqui é, de maneiras variadas, essa necessidade de mudanças 
de coisas que são essenciais na vida para as pessoas de maneira geral. Me parece aqui 
a gente tem bastante resolvido. Mas trabalhamos com essas questões. Quando você diz: 
precisamos do nosso salário, é claro, ninguém vai ser hipócrita de dizer isso, ou de negar 
isso. Mas tem uma intenção, uma intencionalidade. Esse exemplo do renda mínima aqui 
no Brasil eu acho tocante. Porque se colocar como dilema você dar 150, 160, 170 reais 
para uma família! E aí os  estudos estão mostrando, as pessoas estão melhorando o 
padrão de alimentação, há ONGs fazendo estudos sobre isso, pesquisas sobre isso. 
Estão colocando mais as crianças na escola, até porque há condicionalidade. Apesar de 
não haver um controle, uma coordenação nacional tão precisa ainda, há condicionalidade 
de você manter. Tira a criança do trabalho, tira do trabalho e põe na escola. É um 
começo.  Esse questionamento eu acho bem complicado.  
-*Sueli A gente tenta se despir de preconceito que ficam muito arraigados. Tenho um 
exemplo pontual: eu tinha 50 vagas, cadastramentos com renda cidadã. Apareceram 200 
famílias do meu próprio grupo, que era um total de 550 famílias. Então te alerta assim: 
que condição de miserabilidade, em que as pessoas têm a necessidade de recorrer a 
transferência de renda, pra dar uma força mínima de sobrevivência. A principio alem do 
cadastramento você tem que fazer uma sondagem em quê ela gastou aquele dinheiro. 
Acho que é o procedimento comum. Aí você vai perceber que as pessoas gastam na 
farmácia, no açougue. Situações essenciais.  
-*Dinah O ideal é a gente não discutir o renda mínima. Mas eu acho, só a questão ética, 
no sentido que esses milhões que foram investidos nesse programa, vamos dizer que 
você massivamente melhorasse a educação fundamental no país. Que todo mundo 
concorda que é um objetivo, quase consenso, a revolução educacional. Quer dizer, são 
essas escolhas o tempo todo. Isso que é ruim. É ótimo, mas o que você poderia fazer 
com esse dinheiro que era ótimo e mais? Acho que esses são dilemas éticos. Você está 
fazendo escolhas. O país tem recursos escassos e quer investir na área social. Você está 
investindo no Bolsa Família, legal, mas é um dinheiro que você não está investindo na 
revolução da educação, por exemplo. Ou em resolver o déficit do sistema de saúde que 
não dá cobertura universal. Então tem que ver esse dinheiro onde está, onde não está. É 
um dilema ético com certeza, independente da opinião também. Não estava defendendo 
ou criticando [o bolsa família]  
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-* Eu não gostaria que a gente, alias, eu gostei. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui 
em dilema, mas foi muito interessante terminar o grupo com dilemas. E problemas. 
Dilemas e problemas em torno do que é social num projeto, do que é a questão da 
participação no projeto, do que é ético no projeto. Será que as escolhas já estão tão 
definidas assim, será que de fato são direito, será que o direito não está sendo 
transformado e as pessoas não estão vendo o que elas poderiam fazer. Vocês trazem 
uma série de dilemas e problemas a cerca da palavra projeto. Começa com a palhaçada. 
E dilemas e problemas acerca da palavra projeto social. Eu digo isso porque a proposta 
da pesquisa é tentar entrar nesse lugar comum que ficou. Parece que quando se fala 
projeto social é algo que é entendível por si só, algo que é considerado bom e algo que 
vem pra melhorar alguma coisa. Eu gostaria de desvelar um pouco essas questões que 
estão em torno de palavras que se colocam como um bem em si, e as conseqüências que 
tem isso nas práticas sociais. Por isso que eu fiquei satisfeita da forma que esse grupo 
terminou hoje.$ 
-* Carlos Você está pegando vários grupos? 
-* Estou pegando três grupos, um de beneficiários, um de técnicos que formulam ou 
coordenam e um outro grupo dos que investem, na área estatal ou na área privada. Eu 
gostaria de estar percebendo essas questões para cada um desses grupos. E a proposta 
é que a gente possa fazer uma análise, cotejando esses três segmentos que são 
constitutivos dos projetos. Não só quem beneficia, por exemplo, de um projeto sócio 
ambiental você pode formular e se beneficiar ao mesmo tempo, mas sempre tem o lado 
de quem se beneficia, o fator de quem formula e como se formula e com que recursos 
você faz. Tem esses três elementos.$ 
-*Dinah Eu gostaria de saber o resultado [da pesquisa]  
-* Como vocês entraram nessa Sala hoje e como estão saindo?$ 
-* Marcos Eu pessoalmente gostei bastante de poder ouvir pessoas que estão situadas 
em lugares tão diferentes, foi muito motivador. Essa idéia de poder ouvir, com certo 
desprendimento, como a pesquisa é da Leila, isso dá uma oportunidade de poder ouvir de 
fato as pessoas. É um prazer ouvir as pessoas. E seus livros [olha para Dinah] estão 
publicados? 
-*Baiano Primeiro parece que eu sou o único aqui que não conhecia a Leila, eu gostei 
bastante. Obrigada pelo convite. Pra mim é enriquecedor conhecer e perceber a visão de 
outras pessoas, de outras instituições, de outras esferas, todos dentro da área de projeto 
social. Mas, com certeza toda a discussão dessa tarde, eu vou estar refletindo tudo isso, 
amadurecendo todas essas coisas e na hora que eu tiver que executar um novo projeto, e 
avaliar um outro, todas essas questões vão estar muito presentes ali. Obrigado pelo 
convite e por ter dado a oportunidade. 
-*Carlos Queria agradecer à Leila e dizer da alegria dessa oportunidade, inclusive de 
rever o Paulinho, amigo já antigo, Leila e Nilton também. E poder contribuir com alguns 
elementos pra se pensar. Pra mim também, por outro lado, quando você fez o convite eu 
achei bastante interessante pelo que eu havia lhe falado, a gente tem trabalhado na Santa 
Casa, com a relação público e privado, particularmente em saúde, nessas articulações 
entre organizações não governamentais, organizações públicas, não estatais, como a 
gente prefere chamar, incluindo a Santa Casa neste bolo, na relação com o poder público 
estatal, principalmente em saúde. Sempre é muito interessante, são várias as 
organizações confessionais que a gente tem contato também, Santa Catarina, Santa 
Marcelina, são ordens poderosas religiosas e também organizações poderosas na área 
da saúde e educação. Pra mim é uma oportunidade conhecer vocês todos, independente 
do corte, do tipo de trabalho, da atuação, mas da importância de aprender aqui com 
vocês. Obrigado. 
-* E dessa temática que rodou aqui?$ 
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-* Carlos Essa temática, o meio com os brinquedos, os objetos, que são todos 
brinquedos. Acho que isso me embananou um pouquinho. Não é que embananou, eu 
esperava copo, jarra, caixa de fósforos, não sei o que eu imaginei antes de abrir a mala. E 
me causou um estranhamento. A seqüência posterior de discussão. Mas acho perfeito, 
não saberia nem discutir, não interessa agora, mas foi perfeito do ponto de vista de 
aquecer. Principalmente pra mim, que tenho uma tendência a racionalizar e botar no 
plano teórico, eu olhava para os brinquedos buscando conceitos, enfim, de criar outras 
possibilidades de se pensar. É mais do que um aquecimento, com certeza. E a seqüência 
do roteiro impecável, muito enxuta, conduzida com muita propriedade, principalmente pelo 
domínio da palavra das pessoas. As idéias iam circulando. Você fez sínteses 
importantíssimas que remetiam às perguntas. Parabéns à pesquisadora, ao registrador 
social e ao observador também.  
-*Sueli Bem acho que Agradeço pelo espaço da gente estar discutindo. Eu venho de um 
clamor de várias situações que estou vivendo hoje tem uma relação direta, essa relação 
do poder público, essa questão da política pública, como ela interfere na questão das 
concepções, do dilema. É um embate institucional que a gente está vivendo hoje. E veio 
muito a calhar. De repente você sai do seu universo e ouve pessoas de segmentos 
diversos. É muito boa essa situação de oxigenar. Essa discussão está aí, está presente 
em todos os segmentos. Adoro essa coisa de dinamizar com elemento de representação, 
confesso que fiquei um pouco tímida porque quem coordena grupo está acostumado a 
aplicar, e não a vivenciar. Inicialmente você fica um pouco por onde eu vou? Depois a 
gente vai se situando.  
-*Fernanda Também agradeço pelo convite de poder participar. Foi muito importante pra 
mim estar aqui presente porque a importância de se unir a teoria à pratica, a gente pode 
ter sua prática e ter a teoria também. A importância do debate e toda a dinâmica que foi 
apresentada, toda a maneira de ter conduzido. A Leila tem esse dom de fazer que as 
pessoa participem sem perceber. A maneira de conduzir é muito importante.  
-* Se alguém tem que agradecer aqui sou eu. Fiquei muito surpresa, porque quando liguei 
pra vocês, e mesmo pro Luciano que eu não conhecia, fiquei surpresa com a forma como 
vocês receberam o convite. Que vocês vinham pra uma coisa interessante, legal. Eu 
gostei, fui muito acolhida por vocês, quando eu propus a pesquisa. Foi surpresa.$ 
-*Dinah É porque a gente sente, primeiro é gostoso trocar idéia, e dentro de um contexto 
de pesquisa e de evolução também das metodologias, me interessei por causa disso. Por 
isso que me interesso pelo resultado, pra gente tentar compartilhar o resultado. Faz parte 
de contribuir. Foi super gostoso, gosto bastante do modelo enxuto, hora pra começar, 
hora pra terminar. Gostei também, eu curto bastante dinâmica de grupo porque eu 
também sou super racional, comecei procurando um brinquedinho que pudesse ter a ver 
com a minha idéia, acho que dá uma quebrada legal. Foi bacana.  
-* Você falou brinquedinho que tivesse a ver com a minha idéia. Essa dinâmica foi criada 
pelo professor Marco Aurélio Veloso, ele tem uma escola de coordenação de grupos, tem 
um site sobre essa técnica, e chamam objetos de representação porque você busca 
objetos que possam expressar aquilo que nem a idéia que você consegue expressar. 
Objeto de representação porque é um termo da psicologia. É o meio pelo qual você pode 
expressar um sentimento, um pensamento, uma idéia. Eu realmente agradeço à todos.$ 
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Anexo 5: Grupo 5  Decisores de investimentos sociais 
 
Corpus grupo 5 
Data 28/08/2009  
 

 
-MERCIA: Eu sou jornalista de formação mas só atuei alguns anos no jornalismo depois 
abandonei. E tô nessa, não gosto dessa palavra luta, né. Mas, nessa missão de trabalhar 
o Engesa há muitos anos. Trabalhei fazendo formações em diferentes áreas, trabalhei 
muito tempo com a questão da produção, trabalhei com micro crédito pra mulheres 
pequenas produtoras, porque dentro do banco da mulher levei muitos anos. E aí eu fui 
migrando pra essa área ambiental, mas trazendo comigo, já entrando na questão que nos 
une aqui, trazendo comigo muito fortemente essa preocupação de como é que a gente 
investe, que tipo de projeto a gente propõe, o que que esses projetos precisam ter, pra 
que eles de fato, realmente, concretamente, contribuam pra melhoria da vida das 
pessoas. Por que o que a gente vê é que não faltam, né, não faltam iniciativas. E eu 
agora que ainda to escrevendo um livro sobre água, é impressionante a quantidade de 
projetos é impressionante. E aí a gente fica olhando eu sempre tive essa angústia comigo, 
sempre – aí você fica olhando, olhando, olhando e diz assim “Poxa, mas gente, com tanta 
coisa sendo feita, como é que a situação tá assim ainda” né? Como? Na educação 
ambiental, por exemplo, é isso, eu sempre falo pros meus pares isso, eu falo “a gente já 
fez tanto, fez tanto, fez tanto” mais fortemente de 92 pra cá, e como é que você ainda sai 
numa rua no Jardins, que é o bairro mais fino, mais deveria ser modelo e ainda é tudo 
imundo, porque as pessoas ainda jogam papel no chão, pra pegar um exemplinho pífio, 
assim, uma coisinha à toa. Então, eu acho que falta muito, e essa preocupação eu trago, 
de que tipo de projeto, né. Então a gente leva muitos pra dentro do Ecoar . Que tipos de 
projeto a gente quer fazer, quais são os temas que a gente quer trabalhar. Qual que é 
como é que a gente atende a complexidade, né. Porque a gente vive num mundo 
complexo, e a gente  insiste em enfrentar de forma linear. Com pensamento linear, com 
atitude linear. E não funciona simplesmente não funciona. Então essa é minha grande 
preocupação hoje em dia, e é nisso que eu tenho pautado o trabalho do Ecoar, desde que 
eu  entrei lá, eu entrei no Ecoar 96, to lá até hoje. Ah! e a minha grande preocupação lá 
dentro, da equipe toda que tá lá hoje, é essa. Que tema nós trabalhamos, que tipo de 
projeto trabalhamos, que tipo de aliança a gente estabelece, com quem que a  gente 
trabalha, o que a gente gera de concreto, de resultado concreto. Ah! o público alvo? 
Entendeu? É esta é a grande preocupação: o que que a gente gera de melhoria pra nós 
mesmos, e pros nossos parceiros, pros nossos financiadores. Então a gente nunca 
trabalha só com o público alvo, só com o Ministério do Trabalho por exemplo. Mas 
também para os financiadores. Nem sempre com muito sucesso, mas trabalha$ 
(risos).$ 
-COUTINHO: Meu nome é COUTINHO, eu trabalho no segundo setor na área de 
mercado financeiro, mais especificamente em bancos e tô querendo entrar no terceiro 
setor, já faz algum  tempo, com o objetivo de jogar  para o terceiro setor, tentar canalizar 
tudo que eu aprendi no mercado financeiro, este é um mercado muito agressivo e muito 
inteligente. E eu pretendo replicar, se é que eu tenho essa condição, mas pelo menos é o 
que olho, né. Preciso olhar o grande pra fazer algo aparecer. Não que eu tenha essa 
capacidade, mas tenho esse desejo. Então eu  objetivo jogar as minhas experiências do 
mercado financeiro e tratar o mercado do terceiro setor, e tratar o terceiro setor como o 
segundo setor. Eu olho o terceiro setor como segundo setor, me refiro ao terceiro como 
segundo. E esse olhar que eu pretendo e o pouco tempo que eu to nessa trilha a coisa tá 
se provando,. como eu falo,  tom do segundo setor, eu percebo que o negócio tá 
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encaixando . Então assim, não tá tão longe o que eu to falando. As vezes fico meio 
falando num tom diferente, mas  o plano de fundo é o mesmo.$ 
-ADA: Eu sou a ADA, eu sou socióloga de formação e minha primeira atividade 
profissional foi pisar na lama e cheirar o cheiro da pobreza. Eu acho fundamental pra 
quem quer trabalhar com sociedade. E eu tinha assim uma formação feminista, eu fui 
trabalhar com mulheres, meninas e mulheres numa favela.$ 
-LEILA: Mais uma surpresa que eu tive. Vocês chegam cheio de surpresa. (risos) Não  
sabia deste lado da história.$ 
-ADA: Nos anos setenta eu fui militante no movimento estudantil e no movimento 
mulheres. E nos anos oitenta eu fui pra vida democrática, partido político, favela enfim, 
me formei e fui pra luta. Não pra luta armada, ainda bem que eu sou da geração que 
nasceu um pouquinho depois.$ 
(risos).$ 
-ADA: O que me salvou foi que eu nasci uns anos depois...É bom, e aí eu trabalhei com 
política, enfim, trabalhei a minha escolha de ser socióloga, é justamente pela dimensão 
política de transformações, ou seja, eu poderia ter sido assistente social, talvez, mas isso 
tudo não me satisfazia, eu podia ter ido pra educação, e também é aí uma coisa que... E 
também era,  eu queria mais, queria tá numa esfera onde a gente pudesse influir mais. 
Então eu fui pra para militância, pra política, política partidária, e fui trabalhar na Câmara 
Municipal, com uma vereadora feminista, e peguei a política pública de creche e a 
secretaria e uma CPI sobre creches na cidade de São Paulo. Isso me meteu no campo do 
movimento de mulheres popular e no movimento de mulheres feministas. Porque a luta 
por creche era um dos temas, um dos poucos que unia o movimento de mulheres 
burguesas e populares. E com isso eu fui crescendo no conhecimento sobre essa 
temática. Fui depois, isso era época da Constituição, pré constituinte, né, 88, então 
participei ativamente na elaboração de artigos pra Constituição que tinham a ver com  
creche, educação infantil, e etc. E trabalhei no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
ajudei a criar a Secretaria do Menor, que foi uma Secretaria que acontece lá no final da 
década 80, que foi muito inovadora na política pública de infância. E no final da década 
80, eu na minha militância por creche, pelo direito a creche, aos filhos dos trabalhadores, 
eu soube que tinha um grupo de empresários que estavam querendo criar uma Fundação 
de Direitos da Criança, e lá vou eu, junto com a Daiane Goulart, que era militante na área 
de trabalho da mulher sindicalista, dizer pra esses empresários sobre a obrigatoriedade 
de creche para os filhos, os filhos dos trabalhadores. E com isso eu conheci o Emerson 
Capaz, que dirigia a ABRINQ na época e aí, com isso me aproximei deles, e entrei na 
fundação ABRINQ, que foi o meu primeiro, fui a primeira pessoa  contratada na 
Fundação, e com isso durante quinze anos desenvolvi essa iniciativa junto com eles, que 
foi uma escola fenomenal. De formação de desenvolvimento para todos. Todas que 
participaram nessa experiência. E com isso eu aproximei meu lado socióloga com o lado 
da praxis, e resultado de investimento social, né. Então tive muito essa experiência e 
como enfim, quem conhece a visão dessas pessoas sabe o quanto pragmáticas elas são, 
o quanto eficazes elas são no pensamento, foi uma experiência muito boa. E depois de 
quinze anos de Fundação ABRINQ, eu precisei reconquistar minha identidade de ADA, 
né, não mais ADA da Fundação ABRINQ, mas ADA e então abri um empresa de 
consultoria que chama Cara de Brasil. E essa empresa ela ajuda as pessoas que querem 
desenvolver investimento social privado. Eu realmente aprendi muito  sobre isso nesse 
período na Fundação, fui uma das constituidoras do GIFE, do grupo de Institutos e 
Fundações e Empresas, onde o conceito de investimento social privado é elaborado, 
depois de toda, tem todo esse amadurecimento sobre o que é filantropia, conceitos 
internacionais, pra ver como no Brasil se acerta, ajusta isso. E e eu tenho feito eu tenho 
orientado pessoas que querem investir e não sabem exatamente como, eu tenho feito um 
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trabalho de coaching com um número de pessoas que fazem isso. Ou empresas que 
também querem fazer ou empresas que querem mudar o rumo do que tão fazendo, eu 
tenho ajudado a dar esse alinhamento.$ 
-LEILA:A gente se conhece há tanto tempo, mas é só numa apresentação que a gente 
pega os detalhes.$ 
(risos).$ 
-JOAQUIM: Bom, queria antes de mais nada agradecer também a oportunidade de estar 
aqui com essa diversidade aí, porque também eu tenho que... realmente é completamente 
diferente a minha formação. Sou engenheiro de formação meu nome é JOAQUIM, e 
trabalhei doze anos na iniciativa privada mesmo, na área de produção, chão de fábrica, 
com pessoas lá da metalurgia, quer dizer, pegando bem na... , mais perto da produção e  
essa experiência na produção, acabou me dando esse contato com pessoas da fábrica, 
acabou me despertando algo que eu jamais imaginei, que pudesse. Esse lado de 
trabalhar com pessoas, com o social, etc. Começou me despertar pra esse lado. Eu fiz 
durante ainda meu trabalho como gerente de produção, eu fiz o MBA RH, já por causa 
dessa tendência aí. Até o chefe na época era um belga, falou “mas como assim, RH? 
Tem que fazer um MBA executivo, mas agora RH? Dá dinheiro?”, falei “não, mas eu to 
querendo meio que desenvolver mais esse lado, enfim”. E bom e aí eu conheci a 
professora Rosa Maria Fischer, ela é da USP, e aí acabou. Aí eu vi a eu vi a coisa lá do 
lado da responsabilidade social corporativo, crescimento social, comecei a ter contato 
com esses conceitos. Isso já fazem oito anos, aproximadamente. Aí falei “é aí mesmo”. E 
aí eu saí da empresa, porque lá não via oportunidade de desenvolver muito esse lado, e 
partir de então eu to no Terceiro Setor, digamos assim. E no primeiro momento 
estudando, fiz mestrado nessa área, alianças Intersetoriais pra adoção social, também 
muito na linha do crescimento social. E não aí desde o início de 2008, to como 
Superintendente do Instituto Camargo Corrêa, que é uma organização ligada ao grupo 
Camargo Corrêa, mas que dá suporte ao investimento social de todas as empresas do 
grupo. E  dentro de uma nova estratégia de atuação social, que pretendo compartilhar 
com vocês, e trocar idéias com vocês. Abertos aí a qualquer tipo de mudança ou inovação 
aí que a gente possa fazer é isso, a gente vai ter tempo de falar mais.$ 
-LEILA: Com certeza.$ 
-GERALDO: É bom, é um prazer tá aqui. Feliz. Indicação da Lu, é sempre gostoso 
participar desses fóruns onde a gente bate papo  e aprende, compartilha. Meu nome é 
GERALDO, então faço a  apresentação pela trajetória também, eu. aprendi,  minha 
sensibilidade em relação a essas questões sociais vem de muito pequeno, eu me lembro 
com quatro ou cinco anos ta, na creche da minha tia avó e nas festas. É muito curioso. E 
atuei nessa área como voluntário por muitos anos. Fui empreendedor até o Collor me 
fazer mudar de idéia em 92. Levei uns dois anos ainda até decidir o que é que eu ia fazer. 
E decidi aí juntar o que eu fazia voluntariamente com o profissional em 94. Fui ser gestor 
do, estava se institucionalizando naquela data o Instituto Qualidade do Ensino da Câmara 
Americana. E aí trabalhei na Câmara, estruturei o departamento de cidadania corporativa. 
De lá eu fui para FEBEM. Fiquei um ano como diretor de divisão da FEBEM, promovendo 
o encontro de empresas com os jovens, né, tentando desmistificar o jovem interno da 
FEBEM pra que ele tivesse oportunidade de trabalho quando ele se tornasse um egresso. 
Conseguimos colocar um pouco mais de 150 jovens no mercado de trabalho em oito 
meses, resultados bastante interessantes. É pouco? Diferente, né? Se for pra estudar o 
terceiro setor, eu continuei estudando empresa, né!  
-(risos).$ 
-GERALDO: Não queria perder o contato com empresa, fui fazer MBA em administração 
mesmo...: (risos) E tentar  discutir com as pessoas de empresa que estavam lá comigo, 
quer dizer, faz sentido trabalhar em empresa, aquela empresa? Que dizer, foi uma outra 
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tentativa,  tentei complementar por outro lado. E da educação acabei por conhecer o  ( ), 
quer dizer, a gente foi apresentado pra ele, e ele Nunietos tava começando. E havia uma 
necessidade de se trabalhar mais próximo a academia, a questão das temáticas do 
Centro de Habilidade, da Responsabilidade Social Privada. E aí foi  desenvolvendo o 
trabalho, pra academia, pro Nietos e aí tornaram Nuetos e Nunietos até hoje. Hoje sou 
gerente executivo de desenvolvimento e orientação lá. E com a preocupação, e então, 
quer dize, não sei se isso que eu falei pra você que eu tinha escrito, né, não sei 
exatamente se esse é meu grupo, mas eu nunca fui um, nunca estive na posição de 
financiador, né, muito pelo contrário. Sempre tive na posição de quem elabora projetos, 
ou busca recursos, ou discute  viabilidade de projetos, desenvolve projetos  e faço até 
hoje isso, quer dizer, to um pouco menos na linha da captação em si, hoje, já fiz bastante,  
mas continuo trabalhando dessa forma. Mas espero contribuir aí com o que eu tenho de 
experiência.$ 
LEILA: Com certeza. É embora você não tá diretamente na área de investimento, você  
articula, congrega instituições que tão na área de investimento. Acho que isso é uma 
experiência.$ 
-GERALDO: É, bastante.$ 
-LEILA:  Bom, como vocês perceberam na apresentação tem uma qualidade assim, que é 
a qualidade da heterogeneidade mesmo, né? E aí, uma coisa que a gente pode notar, não 
como principio, mas como um acordo nosso, é que a divergência é muito bem vinda né. A 
gente espera poder discutir exatamente sobre as divergências, né. E a. gente vê quando 
vocês começam a se apresentar, e foi uma coisa espontânea, vocês começam a se 
apresentar pela história individual de cada um na área social, ou na área empresarial, né? 
E a gente vê o quanto as histórias são diferentes também. Então as convergências a 
gente pode, é, conviver bem com elas, e enfim aprofundar. Mas as divergências também, 
né, elas vão ser muito bem vindas, inclusive da posição, viu, GERALDO. $ 
-(risos).$ 
-GERALDO: Estabelecendo o patamar pra conversa.$ 
-LEILA: Isso! Então, eu tenho quadro grandes questões elaboradas para apresentar pra 
vocês, Pelo menos as duas primeiras eu gostaria de apresentar  de uma forma diferente, 
ou pelo menos que a resposta pudesse talvez ser  expressa ou manifestada de uma 
forma diferente, né. Tem uma técnica de coleta de dados, na área de grupo focal, ou 
grupo operativo, que se chama mala de objetos de representação. Então eu vou fazer 
uma pergunta pra vocês e vou apresentar uma mala. Não é uma mala sem alça. É uma 
mala comum.$ 
-(risos).$ 
-GERALDO: E é mesmo, não é representativo, metafórico.$ 
-LEILA: Não, é uma mala.$  
-GERALDO: É a mala.$ 
-LEILA.:Literalmente falando, é uma mala, né. Vocês podem escolher brincar com esta 
mala no chão, no tapete ou se quiser, preferir, ficar mais confortável, a gente pode trazer 
a mesa pra cá também, e pode ser sobre a mesa, tá? Ah! e vocês também podem 
escolher se utilizam ou brincam com os objetos que estão dentro dessa mala de uma 
forma individual ou em grupo. Também de escolha individual,  própria, né. E  eu vou fazer 
uma primeira pergunta, vocês podem abrir a mala, fazer da mala o que quiser, dos 
objetos o que quiser. A idéia é que esses objetos possam representar as respostas que 
vocês vão ta expressando verbalmente depois. Por isso se chama mala de objetos de 
representação. Fiquem a vontade, se quiser eu trago a mesa pra cá.$ 
-COUTINHO: Pô, já tá difícil, com a mala então$ 
-(Risos).$ 
-GERALDO: Mais um objeto.$ 
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-LEILA: Coutinho, eu acho que você já lidou com coisas muito mais difíceis do que uma 
mala.$ 
-(risos).$ 
-GERALDO: Você não vai fazer a pergunta?$ 
-LEILA: A pergunta é: o que é, na visão de vocês,  projeto,  em sentido amplo? $ 
-COUTINHO: Aí a gente abre a mala a e pega um objeto que é isso?$ 
-LEILA: E responde com os objetos que tem na mala, a ideia é construir as respostas com 
os objetos que têm na mala.$ 
-GERALDO: Nossa, com tampa! Tem bastante opção, hein.$ 
-ADA: Pra mim projeto tem que pegar o avião porque é uma viagem, né. Sempre! Eu vou 
na flauta. Vou ter que flautar um pouquinho pra ter inspiração.$ 
-JOAQUIM: Mas não é uma coisa que tem início meio e fim?$ 
-ADA: Não sei.$  
-GERALDO: Engenheiro característico.$ 
-JOAQUIM: To tirando daqui, não to pegando tudo pra mim não, hein.$ 
-ADA: Eu vou na música.$ 
-GERALDO: O que é isso aqui, você que é engenheiro?$ 
-JOAQUIM: Isso aí deve ser uma...Sei lá.$. 
- MERCIA: Na África um projeto pode ser enquadrar esses bichinho tudo em alguma 
lugar.$ 
-(risos).$ 
-ADA: To me sentindo numa sessão de terapia.$ 
-(risos).$ 
-GERALDO: Eu vou ganhar um pouco mais de conforto.$ 
- MERCIA: Tem uma arvorezinha aí não, é? Tem uma arvorezinha?$ 
- COUTINHO: Na minha visão projeto é um Lego desmontado, e ponto.  Porque ele tá ali 
pra ter que montar. É, montar. Como vai ser montado, etc.$  
- GERALDO: Olha, pra mim projeto começa com um sonho. Apesar disso aqui ser uma 
cama de hospital, não é essa a representação. O fato de representar um sonho mesmo, 
que começa normalmente com uma pessoa que se identifica com uma questão, uma 
situação, com uma angústia. Normalmente é angústia, né, que move as pessoas. E o 
amor por alguém, ou por uma causa; e que encontra outras pessoas que compartilham 
desse ponto de vista, dessa visão, dessa causa pra construir ferramentas pra dar conta 
daquele sonho de responder a uma angústia, um processo, uma necessidade da 
sociedade.$ 
-ADA: E eu concordo com o Geraldo. Eu tenho um pouco essa visão eu acho que projeto, 
a palavra mesmo já diz, você projeta, você joga, você pega aquilo que você está 
pensando a respeito de uma determinada situação que tá desarrumada, não é? E você 
sonha, você imagina, uns sonham, outros desenham, outros fazem cálculo depende aí da 
visão de cada um. Mas pra mim é sempre uma viagem. Por isso que eu botei o 
aviãozinho aqui. É sempre uma viagem, então tem que fazer o olho brilhar, sabe? Que 
nem aquela viagem que a gente  alguém diz assim “olha, vamos pra não sei aonde” “ah, 
será?”, Aí não vale a pena. Tem que fazer o olho brilhar. Tem que ser aquela coisa de 
que você sabe que você vai fazer a diferença. Que aquilo que você for fazer faz diferença. 
Aí você tem que viajar muito. Você tem que soltar a imaginação, você tem que olhar pras 
pessoas. Todo projeto envolve pessoas, mesmo que você esteja fazendo um projeto da 
faculdade, da fauna marítima, que tá aqui representada, ele envolve pessoa. Ou as 
pessoas que tão financiando, ou as pessoas que tão fazendo, sempre as pessoas tão 
envolvidas. E o projeto precisa contribuir com a evolução dessas pessoas, com a melhoria 
dessas pessoas, em todos os sentidos. Ah! Eu botei um palhaço aqui porque eu acho que  
pra gente conseguir fazer um projeto pra gente conseguir fazer,  montar um projeto, fazer 
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com que ele aconteça, com que ele dê resultado, você também tem que ter um bom 
humor extraordinário.$ 
 -(risos).$ 
-MERCIA: Você tem que ter a tenacidade, assim, a resistência de um elefante e a garra 
de uma onça pintada. Isso aqui é uma árvore, viu, só pra eu dizer que não falei de 
árvores, que é meu metiê predileto. Então eu acho que é isso, acho que projeto é o seu 
sonho, o sonho que você tem resposta a uma situação que tá colocada e que te incomoda  
muito. Aí você sonha, você viaja, você imagina, você cataloga expertises, você vê o que o 
que você pode fazer com aquilo, e aí você tem que ir com muito bom humor, muita garra, 
muita coragem  muita persistência  pra conseguir o realmente é teu objetivo. Que é, e não 
pode ser diferente, se for diferente eu acho que a pessoa não tem que tá na área social. 
Se o objetivo for outro, o objetivo primeiro que é o que te contribui pra melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, pra melhoria da qualidade de vida ambiental se for outro,  
o cara tá na área errada.$ 
-COUTINHO: É como eu disse, pra mim projeto são peças de um Lego que  flutuam, que 
alguém vai capta esses Legos. Alguém vai dar forma de alguma maneira, a isso que já 
existe por aí,  e a ponta final disso cabe a  competência, cabe a sorte, se foi a pessoa 
correta que captou esses Legos na mão, e ela deve startar, porque, tem que começar por 
uma pessoa, é a capacidade de dar forma às peças que já existem.$ 
-GERALDO: Desordenadas?$ 
-COUTINHO: Totalmente desordenadas, desconexas, não se falam, uma não sabe da 
outra e um projeto é o que põe, não dentro de uma mala, tudo isso que você fecha, sela, 
tá tudo aí dentro. É só abrir a mala, põe água...$ 
-GERALDO:A imagem que você deu é muito bonita, o projeto é uma idéia cujo tempo de 
acontecer chegou.$ 
-COUTINHO: Eu tô dizendo isso por mim.$ 
-GERALDO: E é muito bonito.$ 
-COUTINHO: É uma idéia cujo tempo de acontecer chegou. É, eu não vou compartilhar 
de que é assumir um desejo de mudar uma coisa assim. É porque não há desejo de 
mudar. Não é? É o Lego que caiu. Assim, uma visão, to vendo um ali,  to vendo muito 
Lego, então enfim tentam trazer, dar  forma a pensamentos.$ 
-ADA: Pra mim projeto ele parte de uma inspiração, né. E a música pra mim é uma 
inspiração. E agora, é uma inspiração em..sempre  situada numa situação, numa 
situação, que eu posso chamar de situação problema, né. Eu parto de uma análise de 
uma situação e aí projeto, é um  dominó, ou é um quebra-cabeça que vai me levando de 
um lugar a outro, né? E este lugar a outro, ele não é linear, que ele tem tentativas,  tem 
conexões, mas ele não é linear, vai pra cá, ele pode dar certo, pode alcançar alguma 
coisa aqui ;mas ele saiu de um lugar, ele vai pra outro com conexões e nessas conexões 
tem muita criatividade sempre, né. Porque são pessoas, são situações, que a gente 
enfrenta, que a gente  tenta encontrar uma solução. Mas o importante é que ele  tem 
inspiração,  tem sonho, tem desejo. Mas tem uma realidade muito forte que une essas 
pessoas, não  é uma brincadeira, é uma transformação, que a gente tá buscando, e o 
projeto é um caminho pra gente chegar lá.$ 
-JOAQUIM: Eu tenho uma visão realmente bem mais, digamos, contrária ao que vocês 
falaram. Acho que é super interessante a abordagem que vocês deram, mas pra mim a o 
projeto realmente tem uma clareza maior, ou seja, quando você fala em sonho pra mim 
tem que ter bem um objetivo, bem estabelecido, claro, mais claro, a gente tem que saber 
trabalhar esse sonho especificamente para o que a gente quer. E normalmente eu pus um 
homenzinho aqui porque eu também tenho essa visão de pessoas. Eu acho que tem que 
se atingir  um final,  envolvendo as pessoas. O objetivo é pessoas. Mas tem um caminho. 
E aí um pouco da visão que você teve,  tem um caminho que a gente busca  trilhar. Acho 
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que num projeto a gente tem pelo menos é um caminho planejado de tal forma a ter uma 
seqüência de etapas a serem cumpridas, e tal. Mas concordo inteiramente com a 
necessidade de flexibilidade pra ir se adaptando, né. Você representou aí través do 
dominó das ramificações. Mas um projeto pra mim tem início, meio e fim. E o fim é um 
objetivo mais claro que simplesmente um sonho. A gente tem que saber trabalhar o 
sonho, transformar ele numa coisa mais concreta. Mas respeito todas as visões que 
vocês colocaram aí que eu acho que são super complementares.$ 
-MERCIA: Eu acho que quando você tem um projeto na área social, é diferente de um 
projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, um projeto de comércio exterior, um 
projeto no mercado financeiro e assim por diante. Um projeto na área social ele só é 
possível, você realmente, na minha visão, consegue fazê-lo acontecer, fazer com que ele 
tenha resultados, em todo o processo, e não só no final dele. Consegue fazer com que 
realmente ele seja transformador se você tiver o sonho da transformação. Então é esse 
sonho, essa coisa que a gente diz que a gente na área social, sócio-ambiental, a gente 
num tem objetivo, a gente tem missão, não é contraditório com a questão dos objetivos. 
Ao contrário, claro que um projeto tem objetivo, tem metas, tem quantificação, tem 
avaliação, tem monitoramento tem tudo isso, né. Isso é condição sine qua non! Pra você 
poder, porque o projeto tem custos, tem dinheiro tem investimento, e ele precisa ser bem 
feito. Mas o que eu coloco, o que eu acho é  que as vezes algumas empresas  ainda  tem 
uma visão que eu discordo um pouco, é nesse sentido de que se você não tiver um sonho 
transformador, eu fico assim. Sabe? Você vai fazer esse projeto pra que, né? Então eu 
acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer  é um projeto para que? Pra 
mudar uma realidade, uma realidade que você não concorda, uma realidade que fere 
todos nós, né? Que a gente sai na rua, não precisa muito, sai aqui na esquina que  você... 
ela já te fere, né? E isso dói fundo na gente. Se você não tem o desejo transformador, o 
sonho de transformação, e pra isso você precisa ter muita força, muita garra, não desistir, 
que é facinho desistir, então eu falo assim:  o dia que eu perder esse sonho eu vou 
vender roupa, vender Coca-Cola, fazer qualquer outra coisa. Né? Porque você só fica 
nessa área, se você tiver muito sonho. É nesse sentido do sonho, não era do objetivo, 
objetivo acho que eu concordo com vocês, a gente tem que ter.$ 
-GERALDO: Gostei muito quando a MERCIA falou antes dela se apresentar da questão 
sistêmica, né, que é algo que a gente  tenta a muito tempo dar conta, né? Mas na prática 
é sempre mais difícil, usar diferentes metodologias, né, pode ler a quinta disciplina muito 
mais de cinco vezes, mas a proposta do JOQUAIM aqui, eu concordo com ela, que é uma 
linearidade no tempo, né. Você precisa encadear ações  a um certo ritmo e é interessante 
que você imagine no trilho, né? Se você me permite eu queria acrescentar algo no seu 
projeto.$ 
-JOAQUIM: Por favor.$ 
-GERALDO: Que é uma convergência aqui de recursos, de esforços, se você não faz isso 
do começo ao fim, como você propôs... No meu entendimento é só trilhando, né? Você 
precisa começar a encontrar o que pode favorecer o sucesso do seu projeto, atingir esse 
objetivo, buscando recursos  intelectuais, de conhecimento, de dinheiro, de pessoas, que 
vão ajudar isso a acontecer. Que na maioria das vezes esse trilho ele, né, têm subidas 
muito íngremes, têm obstáculos, a ponte que tá faltando. E aí acho que é importante  
bifurcações,  pensar nessa  confluência aí acho que é bacana.  
-JOAQUIM: Não, tudo bem então.$ 
-GERALDO: Eu acho, quero dizer, eu concordo com o ponto de vista sistêmico, pra se 
encontrar a solução, quer dizer, em projeto até hoje eu nunca vi uma questão de causa e 
efeito funcionar. Quer dizer, a abordagem é mecânica não funciona, né, é sistêmico. Mas 
há uma linearidade no tempo.$ 
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-MERCIA: Kapra tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim “todo problema 
complexo tem uma solução simples, vírgula, errada”(risos).  O pessoal fala “todo 
problema complexo tem uma solução simples”, ele põe, vírgula, errada.$ 
-LEILA: Falando  de projeto de uma forma geral na hora de expressar, mesmo não 
falando em projeto social, pensa em projeto social, talvez a gente pudesse agora, ainda 
com os objetos da mala, da forma como vocês querem também,  falar um pouco melhor o 
que é projeto social,agora. Vocês começaram a pensar projeto em sentido mais amplo, 
né? Acho que o Coutinho também trás essa idéia do projeto no sentido mais amplo. Agora 
a gente focando mais o esse binônio, projeto social. $ 
-COUINHO: Pegou a flauta, achei que já saísse uma canção aí.$ 
ADA: Eu não toco, mas acho que a música é inspiradora. Eu fico muito irritada com o 
modismo e com os termos que viram moda, né? Como sustentabilidade, responsabilidade 
empresarial, cidadania,  gente ().$ 
-GERALDO: Cidadania, já até saiu de moda.$ 
-ADA: A língua do nosso país, a gente esvazia o sentido das palavras muito rapidamente. 
Eu acho pelo conceito de projeto social a gente põe um monte coisa aqui, né? Então eu 
acho que projeto social tem a ver com sociedade, tem a ver com grupo de pessoas, tem  
a ver com desenvolvimento da sociedade. Então por isso ele abarca muitas dimensões da 
sociedade. Ma ele tem a ver, acho que basicamente com  transformação de condição 
humana, né, transformação de condição de vida de grupos sociais. Então, o projeto social 
ele é um projeto que organiza transformações no caminho do desenvolvimento, né. No 
caminho de uma situação que se desenvolve para outra  e que portanto ele tem que 
alcançar resultados que  a partir de uma situação, eu vou chegar numa outra. Então  acho 
que é um pouco assim. O projeto social tem a ver com coletividade, com 
desenvolvimento, com desenvolvimento humano num coletivo, esse coletivo pode ser de 
diversos tamanhos. Numa comunidade, ou numa sociedade, ou numa coletividade maior. 
Um país, ou uma nação. Ou um grupo étnico. Mas ele tem a ver com  sair de uma 
situação e chegar em outra.$ 
-GERALDO: Eu não consigo falar de projeto social sem pensar no que compõe uma 
sociedade, que são as pessoas. Acho que o ser humano é um projeto incompleto. E a 
gente ainda tá tentando fazer esse projeto funcionar e vivendo inclusive, atualmente numa 
situação onde talvez não deva. Pra provar isso, acho que o nosso modelo civilizatório é 
um modelo com  vantagens, com  belezas incontáveis, com avanços maravilhosos  mas 
há um preço que não é um preço que  é justo pagar  na minha opinião. E u acho que os 
avanços todos que a gente conseguiu, que são espetaculares em termos de tecnologia, 
de comunicação, de desenvolvimento  estão sendo alcançados às custas  de vidas  e 
acho que essa é a questão mais séria que   o projeto social deve ter como objeto. É 
cuidar das vidas. A vida de cada um, a vida  das civilizações, a gente já perdeu muitas   
nessa caminhada do ser humano  e a vida  em comunidade, né, a vida em sociedade. No 
sentido da gente poder comungar mesmo, de uma casa que é   única, né. Não tem pra 
onde ir. Então se a gente não aprende a habitar essa casa de uma forma equilibrada  é 
algo que  tá ameaçando a própria continuidade desse padrão civilizatório. E sem nenhum 
alarmismo aí é um fato  comprovado cientificamente hoje. Então acho que o projeto social 
[está]  de uma forma  ainda muito desarticulada, né, porque a gente  sempre procura  
tratar de um problema específico, localizado  e muitas vezes resolvendo aquele problema 
localizado.   E com uma dificuldade muito grande de encontrar as  causas sistêmicas que 
levaram àquele problema localizado. Na área de saúde, de educação, de distribuição de 
renda, das injustiças todas, da falta de acesso é monumental que se tem no  mundo 
inteiro,   todos  os serviços e bens públicos  e essa é uma angústia que eu tenho, né, quer 
dizer, eu tenho projetos, conheço projetos absolutamente espetaculares  em termos de  
objetivos.$ 
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-MERCIA: Mas que não muda nada.$ 
-GERALDO: [objetivos] de construção, de articulação, que muda muita coisa. Mas a 
realidade  daquele grupo de pessoas diretamente atendido, atingido e beneficiado  mas 
que  poucas vezes eu tenho visto  que tratam efetivamente da mudança cultural, da 
mudança de padrão civilizatório,que eu acho que é o grande desafio que a gente tem. E 
então, não sei se eu to respondendo sua pergunta exatamente do que é o projeto social, 
mas já colocando a limitação que eu vejo nos projetos sociais que eu conheço. É que é 
algo que  eu procuro buscar sempre como dar conta disso, né. E tem várias organizações 
que tentam articular os projetos entre si, e eu ainda não vi uma  metodologia, uma 
tecnologia, que dê conta disso, porque, um ângulo das características de nós, seres 
humanos, ocidentais, especialmente, é o apego, né. E a gente se apega ao projeto, a 
pessoa  aquele...Até a expressão, que já virou jocosa, né. “Não, esse aqui é o meu 
pobre”, né? Não esse aqui é o meu pobre, deixa, esse aqui eu to cuidando, você vai 
cuidar de outro.$ 
-MERCIA: Tomara que ele continue pobre, que aí eu tenho quem cuidar.$ 
-GERALDO: É, não, pode até chegar nesse ponto, mas às vezes nem é uma questão tão 
interesseira assim. Mas sabe o que é um apego, e acho que tem   limitações ainda que eu 
eu não conheço formas estruturais de se  dar conta disso. Mas precisa se dar conta. E 
acho que fazer projetos sociais é uma forma da gente começar a encontrar esse caminho. 
Pela falta de outro, mas acho que projeto social ainda é muito insuficiente, muito longe 
daquilo que a gente precisa como  mudança mesmo de padrão civilizatório e atual, né? 
Não tem mais tempo,  acabou!$ 
-MERCIA: Deixa eu complementar um pouquinho. Eu até fiz aqui um cenário, né? Que é 
aquele cenário do modelito civilizatório que a gente vive, né? Aquela coisa bem assim da 
televisão: a casa bonitinha, toda arrumadinha, etc e tal. Esse padrão, esses padrões 
burgueses...E foram padrões absolutamente massificados no mundo todo  e geraram um 
modelo de consumo, e de desperdício, e de predação, absolutamente insustentável. 
Ponto. Essa é a realidade. A gente vive hoje num mundo, quer a gente goste, quer não 
goste. Não é ideológico, é constatação científica. A gente vive hoje num planeta que não 
agüenta mais, não  é? O ritmo, a voracidade, a predação, que esse modelo instituiu. Bom, 
só que esse modelo foi instituído todo bonitinho, todo arrumadinho, que é um modelo 
ocidental, que é um modelo... é um modelo pra ricos, é um modelo pra uma determinada 
população, não é um modelo pra todos. Então criou um outro lado, né? Criou toda essa 
exclusão absurda que no resto do mundo, que existe, e que é uma exclusão que se 
manifesta de formas diferentes, mas que se você olhar no fundo, o fundo é a mesma 
coisa. Então se manifesta aqui num país como o nosso como violência urbana, tráfico, 
roubo, assassinato, seqüestro, etc e tal. Crianças   viciadas em crack, etc. E se 
manifestam como terrorismo no outro lado do mundo, né? Que são as pessoas que vivem 
a margem desse sistema aqui. Só que esse sistema aqui, é um sistema que está em 
derrocada. Não tem mais jeito, entrou em derrocada financeiramente, entrou em 
derrocada agora a gente acabou de ver, e ele entrou em derrocada e ele precisa mudar. 
Porque que ele precisa mudar? Ele precisa mudar porque o planeta não agüenta mais. 
Esse é um sistema altamente predador. Quer dizer, ele produz muito resíduo que a gente 
não agüenta mais, ele produz muitos gases  de efeito estufa que o planeta não agüenta 
mais, etc e tal. Mas é muito difícil esse sistema aqui mudar. Por quê? Porque só  tem 
muito dinheiro envolvido. Né? E são sistemas que foram montados com tecnologias que 
não levavam em conta  a situação atual do planeta. Hoje a gente tem aqui no Brasil, pra 
pegar um  pequeno exemplo, a gente tem um monte de termoelétricas sendo construídas 
em épocas em que a gente precisa reduzir drasticamente a emissão de gases estufa. 
Quer dizer, é um modelo! Porque que estão sendo construídas as termoelétricas? Todo 
mundo é burro? Não! É porque economicamente existem interesses nisso. Então os 
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interesses econômicos em manter  o chamado status quo, que é esse modelito, é muito 
grande. Só que aí   você tem  cada vez mais instituições, quer dizer, dos anos 60 pra cá, 
isso mudou no mundo inteiro, a sociedade civil se fortaleceu muito. Especialmente nos 
países em desenvolvimento, nos países mais pobres, e passam a fazer uma série de 
projetos sociais. Que hoje a gente  já tem também um número equivalente, ou talvez até 
maior de projetos sócio-ambientais, né, isso também agora, o grande problema desses 
projetos é que, primeiro, são projetos pontuais, grande parte eles são pontuais. Faz mal? 
Não faz mal, mas,  o poder de transformação dessa realidade toda é muito pequeno. 
Porque que ele é pequeno? Ele é pequeno porque ele é não estabelece o nexos causais. 
Porque ele não vai  lá na causa. Quando você pega um movimento de base, por 
exemplo,vamos supor, movimentos  da igreja,  na teologia da libertação na igreja dos 
anos 70 e dos anos 80, o poder de modificação é muito maior. Você pega um movimento  
agora no Brasil, o movimento da agricultura familiar orgânica  no nordeste, por exemplo. 
O poder de transformação é extraordinário. Porque são movimentos sociais que geram 
projetos. O que a gente viu muito, você viu muito ONG, e você viu   muitas  fundações, 
institutos, ligada a empresas, ligada a grupos econômicos, a grupos de empresários 
fazendo projetos, e tanto essas ONGs claro que tem ONGs e ONGs. Estou falando e uma 
forma geral. Os projetos sociais, os chamados projetos sociais, eram projetos sociais 
muito, muito pontuais, e muito isolados. O  que a gente percebe hoje:  há,   de uns anos 
pra cá a visão que ou esse projetos sociais de alguma forma se conectam num grande 
movimento, ou você não tem mudança de transformação, né. Lá no Ecoar, a gente 
costuma brincar dizendo que  qualquer, aliás é uma frase da Eda: que qualquer projeto 
que não contribuía pra autonomia e emancipação das comunidades, não vale a pena 
fazer. Então seu eu vou fazer um projeto pras pessoas  terem uma melhoria da qualidade 
de vida delas, qual? Uma melhoria da qualidade de renda, pra continuar não entendendo 
o modelo, e continuar sendo, vamos dizer assim, o  degrau mais baixo desse modelo não 
adianta muito. Não que eu quero que as pessoas saiam detonando o modelo, não. Eu 
quero que as pessoas entendam que pode ser diferente, não é? Que pode ser diferente. 
Eu tenho visto alguns trabalhos no mundo, interessantíssimos. Os trabalhos mais 
interessantes que a gente vê, em matéria de projetos sociais você que vai começar a 
fazer isso de projetos sociais, de projetos realmente de transformação, são os lugares 
mais  ermos que você pode imaginar. você tem coisas em Bangladesh, você tem coisas 
na África que num acredita. Porque são comunidades inteiras que dizem “olha  dá pra 
gente ser feliz, dá pra gente ter qualidade de vida sem esse modelo, do nosso jeito”. 
Sabe? Esse é o modelo  isso é transformação. A gente não precisa levar, como se fazia 
muito, ainda se faz, infelizmente, o modelo da gente pra comunidade achando que a 
gente tá fazendo um bem que pode não estar. Então essa questão do projeto social a 
gente tem que prestar  muita atenção. Mas muita atenção! A gente não pode chegar,  a 
gente não pode sabe, projeto social não é pacote pronto. Não é projeto de prédio e 
apartamento pra você vender. Ele tem que ser construído, por aqueles que tão envolvidos 
nele, ou serão envolvidos por ele, né? Até pra que ele possa ter alguma legitimidade. 
Então acho que essa palavra  quando a gente fala em projeto social, tem algumas 
palavras que tem que vim acopladas, sabe? Legitimidade,  autonomia, emancipação, 
participação, elas são absolutamente imbricadas nesse sentido, senão não é projeto 
social .$ 
-ADA: Eu acho que projeto, é como o Geraldo falou, ele é um pedaço, né? Ele 
necessariamente, ele é um pedaço. Então é uma forma de você organizar um processo. E  
por isso ele é fragmentado, ou seja, por isso são  pedaços, fragmentados. E aí eu sinto 
muita falta das outras dimensões que são as dimensões ideológicas. Que são as   
dimensões que nos  levam  pra uma direção e uma visão de mundo  com  base, em 
princípios e valores que unem um grupo de pessoas. E eu acho que o que a gente vive 
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hoje no mundo quer ver? Vou falar de nós aqui  a nossa experiência de chamado terceiro 
setor no Brasil hoje, paulista inclusive, ou podemos expandir um pouco mais. É que  a 
gente perdeu muito  a conexão  do movimento social. Quer dizer, na década de 70  ou 
antes, até, quer dizer, na década de 60  a gente tinha um país com projeto. A gente tinha 
um país com projeto com projetos  políticos e ideológicos que se dialogavam, que se 
conflitavam, e que foi oprimido  no período da ditadura militar. E  as forças políticas que 
quer dizer, o que  eram os partidos políticos de esquerda, de direita   neste período 
histórico? Eram formas de organização de um projeto de país que  disputavam neste 
cenário, um cenário democrático. Que foi oprimido por um   sistema ditatorial. Que 
oprime, que mata que assusta, proíbe. E que acaba  com esta força que vinha se 
organizando, né?  E quando você retoma o processo  político do país você retoma, quem 
é  que vai às ruas, quem é que retoma o movimento popular? São movimentos, muitos de 
base ligados a igreja  é o que restou durante a ditadura, né? Porque a igreja a igreja é 
uma instituição forte que segurou no estado brasileiro  alguma reserva  moral dessa 
sociedade.$ 
-MERCIA: Parte da igreja.$ 
ADA: É parte da igreja. Mas que na década de setenta era muito especial, através das 
pastorais e foi por onde.  essa sociedade organizada se manteve. E é essa sociedade 
organizada que tem nas ruas. Com plataformas populares que unia uma quantidade 
imensa de pessoas que eram as pessoas que  reivindicavam pelos seus direitos. Que era 
o movimento da caristia, que era o movimento por habitação, movimento de creche, 
movimento... Esses movimentos, eles tinham legitimidade popular. E o que quer dizer 
legitimidade popular? É legitimidade, uma reivindicação de uma quantidade grande de 
pessoas por um direito que elas tem  e que ainda elas não conquistaram. No processo 
democrático da década de oitenta, isto  vai avançando numa organização institucional 
partidária, que é o PMDB, que depois vira, PMDB, que vira   PT,  não? Tem PMDB, tem 
PT, que  depois vira PSDB. É uma evolução política que é na estrutura democrática, o 
que  você  de fato, precisaria ter, né? Que são  as instâncias. No entanto, ela vai 
esvaziando o movimento popular, porque ela trás  pra instância de governo as 
reivindicações populares, mas é que ela não trás só a reivindicação, ela trás a liderança, 
né? Porque esse é o erro você acaba com o movimento porque você trouxe  pro Estado 
as representações populares. Mas,  além disso,   aí já  vai pra um movimento  mais amplo 
de sistema econômico, né? Um sistema econômico que vai impulsionando a 
individualidade, em que vai desenvolvendo um desejo de consumo e um desejo de 
indivíduo, né. E vai quebrando com as  noções  de grupo. E aí que   no Brasil, na década 
de 90 é que começam a surgir as fundações, as iniciativas empresariais, os institutos,   
que eu participei, vivi de perto de toda essa organização, e eu lembro   num evento 
internacional, que um colega  de uma das instituições empresarias, que fala  diante de 
uma platéia internacional, de que nós estávamos começando o terceiro setor no Brasil. E 
eu fiquei emputecida. “Cara, você não pode falar isso”.  Não tem idéia do que tá falando. 
“Você não pode falar isso, entendeu?” E eu acho que então, esse conceito de terceiro 
setor, e isso que  muitos de nós que temos uma dimensão mais histórica, a gente fala 
entre aspas, terceiro setor.$ 
-MERCIA: Éh, entre aspas.$ 
ADA: É entre aspas, porque ele é um conceito que ele não reflete o que é de fato, o que a 
gente tá querendo atuar. E nós que tamos em   estruturas, instituições nesse chamado 
terceiro setor, como você no instituto Camargo Corrêa, que é  um instituto que nasce 
dentro de uma empresa. E  que deste lado, a gente tá em busca,   desta organização 
social legítima, e de tentar apoiar essa organização. Mas eu acho que a análise de classe   
é fundamental nessa perspectiva. A gente tem que ter uma análise de classe que a gente 
deixou de ter. Que é:  quem é que está olhando para o problema? É uma classe 
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dominante  ou é uma burguesia, enfim, que tá olhando  para uma classe popular que 
precisa acessar direitos. E a gente então  se oferece como um canal de ajuda.$  
-GERALDO: Como se a gente tivesse esse direito.$ 
-ADA: É, vira e mexe, eu me pego...$ 
-GERALDO: Agora tem,  opa, mas eu ia mudar pra outro assunto$. 
-LEILA: Gente, se vocês quiserem sentar nas cadeiras pra ficar mais confortável, não é 
melhor?$ 
ADA: Eu quero.$ 
GERALDO: Eu vou continuar brincando.$ 
-MERCIA: Essa coisa dessa intermediação, né, entre  onde tá o capital, onde tá o recurso, 
seja de governo, seja de empresas que querem contribuir, com aquela situação, né, 
querem melhorar aquela situação. Essa mediação que é muito feita pelas ONGs, e de uns  
dez anos pra cá começou a ser muito feita pelos institutos e fundações das próprias 
empresas, né? Que é um, que eu olho... como a sua, como tantas outras que tem por aí. 
E isso é uma coisa muito... que a gente precisa parar pra pensar um minuto  sabe? O   
que significa isso. E   tem várias correntes, tem correntes que acham que tem que ser 
deste jeito mesmo, e tem outras que acham que não. Bom, muito recentemente, quer 
dizer, nesse governo,   nessa gestão do governo federal, tem todo um movimento que 
acha que não. Que os movimentos sociais de base tem que ter acesso direto ao recurso, 
não é? Não precisa passar pela ONG, não precisa passar pela fundação, não precisa. Ok, 
eu também concordo, né. Agora, ao mesmo tempo, olha como a coisa é isso que cê tá 
falando que a psique é muito louca, eu acho que a gente vive num mundo muito 
esquizofrênico. Então ao mesmo tem  especialmente naquilo que se refere a governo, 
então, ao mesmo tempo que você quer que os catadores tenham acesso   direto  ao 
recurso que tá lá no governo federal  sem passar, por exemplo, pelo Ecoar, mas não é o 
Ecoar que vai buscar o dinheiro pra trabalhar com os catadores? Então to dando um 
exemplo, não é o Ecoar, estou usando o Ecoar como exemplo. Muito bem. Só que 
quando os catadores vão lá, pegar o dinheiro o esquema que tá montado, o tipo de  
documentação que eles tem que apresentar, o tipo de prestação de contas, o tipo de 
relatório, não é possível para eles fazer. O governo faz isso, e muitas empresas também. 
Eu conheço várias empresas que por uma questão  de sigilo, até porque a gente trabalha 
com algumas, não pode falar, mas.  várias empresas tem essa visão “não, vamos fazer 
direto com os movimentos, fazer direto com a associação de bairro da pontinha, dali  
porque assim o recurso fica todo pra ela “. Só que você, por um lado, você quer fazer 
aquele bem, vamos dizer assim, né. E por outro lado, você quer que aquele investimento 
seu, você vê como investimento, e você quer que você  ter uma prestação de contas, ter 
isso, ter aquilo da forma como você teria  num negócio qualquer. Não é possível não é 
possível.$ 
-GERALDO: São contradições!$ 
-MERCIA:São contradições, que só quem não conhece o mundo, a realidade  dos 
movimentos sociais, é   a necessidade das pessoas é capaz de ver. Então você tem por 
exemplo, empresas, que financiam  trabalhos sociais interessantíssimos em grandes 
favelas. Tá? Interessantíssimos. Só que, porque   aquele pessoal não conseguiu mandar 
o relatório a tempo a previsão do recurso não pôde ser feita pra esse ano, vai sair só pro 
ano que vem  e aquela... de repente, não mais do que de repente, aquelas crianças ficam 
sem comida, não sei por quantos meses.$ 
-GERALDO: Desculpa, eu to rindo porque é contraditório. Então, porque que ela não 
conseguiu entregar a tempo? Porque ela tava justamente lá na ponta atendendo as 
crianças. Ela não tava fazendo relatório.$ 
-(risos).$ 
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-MERCIA: Então veja, enquanto a gente ficar pensando que projeto social é mesma coisa 
que qualquer outro projeto,  viu querido, é a mesma coisa que um outro tipo de projeto,  
não é: porque ele tem uma série de variáveis, você lida com pessoas que não sabem, e 
não tem obrigação de saber  management. Não tem obrigação.$ 
-GERALDO: Não tem obrigação.$ 
-MERCIA: Eu sei.$ 
-ADA: Porque ela tem que saber cuidar da criança.$ 
-MERCIA: Entendeu? Ela tem que saber cuidar da criança. Ela tem que saber dar sopa na 
boquinha...Então, ou você estabelece,  e aí é estabelecer essa coisa do financiador,  pra 
um intermediário, uma ONG, ou então um monte de empresas de consultoria que tem 
sido... que quando é uma ONG de fato,   é legal, mas quando é um monte de empresas 
de consultoria que tão aqui no meio, e etc. Aí  o que acontece, acontece que as vezes o 
dinheiro, né, chega pouquinho lá. Então são contradições que a gente tem que enfrentar. 
Que a gente precisa enfrentar. Quando a gente fala em projeto social.$ 
-JOAQUIM: Mas é  o processo de aprendizagem na sociedade.$ 
-MERCIA: É, mas se a gente não enfrenta,  elas não mudam.E aí que a gente fica 
brincando que de fazer de conta que tá fazendo...$ 
-JOAQUIM: Não, mas é eu vejo que assim, eu não vou ficar falando de um exemplo meu, 
específico porque eu também tenho acesso a redes de institutos e fundações e tô 
percebendo em como eles tão começando a pensar, como nós estamos começando a 
pensar. Longe de querer aqui  fazer qualquer tipo de defesa, dizer que não, pelo amor de 
Deus, não é isso. Mas é assim, só pra retomar uma idéia, pra não perder. Até da pergunta 
que a que a Leila fez: da coisa do projeto social. Quando vem a idéia de projeto social, 
quando a gente fala de medir resultado, se é um projeto social, o resultado tem que ser 
medido no social. Tem que ser um resultado social. E realmente isso abre uma gama de 
desafios pra quem ta  fazendo projetos sociais, enorme. Porque medir o social, não é 
medir o número de beneficiários que tá sendo atendido que eles são normalmente  
indicadores tradicionais. Que  se medem projetos sociais. É quanto que você tá investindo  
de dinheiro, de recurso, qual o número de pessoas que tão sendo beneficiadas, que aliás 
dá margem a uma série de especulações, público indireto. Se bobear você põe que o 
município inteiro é o  público. Enfim, é algum e isso é uma outra discussão, mas o que eu 
vejo é um movimento já das empresas, pelo menos as que eu  tenho algum contato. Mas 
lógico que isso é um processo, não  tô dizendo que já  existe isso, já   é dado. Que  já tá 
se compreendendo que a complexidade do social pra medir é muito grande. Então essa 
coisa de traduzir indicadores específicos é um desafio grande que nós estamos 
enfrentando. Mas existe a necessidade de medir  desenvolvimento do ponto de vista 
social. E aí implica em medir essas relações, desenvolvimento comunitário, como é que 
as pessoas são capazes de inter-relacionar entre si, como é essa coisa de num levar algo 
pronto, que também é uma contradição... da gente levar um projeto pronto, algo pronto, 
esse modelo que você desenhou pronto aí pra que serve pra lá pra comunidade na 
Amazônia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é outro processo. Mas assim eu  
vejo já um movimento, estamos no caminho,   não é ainda um dado concreto, mas 
estamos no movimento de buscar formas de medir esse desenvolvimento amplo, social, 
comunitário. Que possa ser expresso, que possa expressar  o uso de artigos locais na 
comunidade, que aí entra o que vocês falaram da coisa do desenvolvimento daquela 
localidade, lá na comunidade de índios da Amazônia, lá tem a ver com aquela realidade, 
com aquela cultura local. Então não vamos medir através de indicadores nossos aqui que 
medem satisfação de tá na frente de uma televisão, ou coisa do tipo. Vamos ver que tipo 
de coisa mede aquela qualidade das relações lá naquela região. Mas de qualquer forma, 
o desafio é encontrar meios de medir isso. Eu acho que já está existindo.$ 
-MERCIA: Já?$ 
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-JOAQUIM: Um movimento na direção de entender a complexidade de medir o social. 
Então quando fala de projeto social é, resultados é no social que tem que medir. Não é  
cifra, não é   só dados concretos assim palpáveis mais emergentes, mas tem que 
começar a entrar na profundidade do que significa o social. É um desafio. $ 
-LEILA: E aí eu quero colocar uma questão: qual que é a serventia de um projeto social?$ 
ADA:Pra que  que serve?$ 
-LEILA: É pra que que serve?$ 
ADA: De bate-pronto, eu digo assim, o projeto social ele serve pra organizar nas 
comunidades, suas necessidades e  caminhos de solução, quer dizer,  pra mim o projeto 
social de grande valia, é aquele que permite com que os atores que tão envolvidos numa 
determinada problemática se organizem pra buscar uma solução. Esse tem legitimidade. 
Esse acho que é um projeto com legitimidade, mas não quer dizer que seja isso que ta 
acontecendo no Brasil. Então assim,  espero não sair do assunto, mas eu tava com muita 
vontade de compartilhar com vocês uma experiência que eu to tendo nesse momento, né, 
eu to trabalhando num fundo de direitos humanos, que é um fundo que foi criado 
exatamente pra apoiar iniciativas grupos que têm seus direitos violados. Sejam grupos 
que são  discriminados, sejam grupos que são violentados nos seus direitos pelo estado, 
ou por empresas e o meu papel nessa instituição é de captar recursos pra apoiar nesses 
projetos. E eu estruturei uma estratégia que foi na linha da adoção de projeto, não é caro, 
é R$25.000,00, eu venho de uma experiência bem sucedida de captação de e pensei: 
“bom, R$25.000,00 não é difícil arrecadar” e eu to tendo uma enorme dificuldade. Não! É 
muito interessante, porque na minha primeira estratégia foi:a rede do pacto global. Vou lá, 
vou apresentar e  vou falar com os meus parceiros que são as pessoas das empresas 
que tão interessadas. E aí o que eu descubro? Eu descubro assim, nesse trabalho de 
sensibilização e de ajudar as empresas a  assumirem uma gestão socialmente 
responsável, a temática de direitos humanos é uma temática que entra pautada pelas 
temáticas da cadeia produtiva, trabalho escravo, trabalho infantil, questão de gênero, 
raça. Quando você vai pra área de investimento social, esta plataforma não tá refletida. E 
a empresa diz:”não, mas a gente investe na educação, não, a gente investe na juventude, 
não, a gente investe.” E tem a outra coisa também, que eu descobri, não sei se eu 
descobri,  eu to formulando pra vocês agora, é também um discurso que foi se 
construindo internacionalmente é que o Brasil não precisa mais de recursos externos, não 
precisa mais de cooperação internacional, porque o Brasil é um país rico.$ 
- MERCIA: É, isso é uma tragédia,isso acabou com a gente aqui.$ 
-GERALDO: Mas não deixa de ser justo também.$ 
-ADA: Mas o que acontece? Na lógica do investimento social, que as empresas foram 
desenvolvendo, elas foram desenvolvendo na cultura do poderio da marca, então pra ela 
se assegurar,  e é legítimo, sua lógica, ela cria programas, ela cria projetos, ela cria linhas 
de investimentos, ela se sofistica na estrutura de projeto, no monitoramento, na avaliação 
dos indicadores. Eu participei de toda essa história, e eu vi o quanto de recurso a gente 
investe nas instituições pra isso. E evidentemente que com isso você ta melhorando o 
investimento, evidente  mas não quer dizer que você ta ampliando a rede de apoios,  a 
base social, não ta mostrando. O governo, o estado, tem essa obrigação, e nas políticas 
públicas tem feito isto de uma  gestão, neste mandato que o governo -  não dêem risada -  
de um governo popular que tem programa,  que faz opções, eu acho que o PT, por mais 
que eu...é assim, é um governo que tem uma opção de uma política mais popular, tem 
que ter, pelo menos, né? E o que nós não temos na nossa cultura, que na cultura norte-
americana tem, que na cultura européia tem, e nós importamos muito, né, os conceitos,  a 
gente acha que ta fazendo,   a gente é uma cultura que recria rapidamente em cima de 
inspirações externas, o que é uma grande qualidade da nossa cultura, mas a gente não 
tem uma coisa que tem fora, que são as fundações que se criam a partir de capitais 
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privados, mas que são realmente independentes do produto, da marca daquela empresa, 
e que portanto pode escolher uma linha programática de desenvolvimento, como é o caso 
da Fundação Ford, por exemplo, como é o caso da Fundação Kellogs, que historicamente 
cumpriram muito esse papel, né? Nós no Brasil não criamos essa cultura, né! E este é o 
grande nó. Este é o grande problema, porque a gente não está...$ 
-MERCIA: No Brasil, Ada, a gente não tem criado fundações fortes, desse tipo de 
empresas, as empresas tem criado institutos até pra captar recursos! Então eu 
conheço,,eu já trabalhei com alguns institutos desses, não como você, nunca trabalhei, 
mas um instituto desses que foi criado por uma grande empresa, enorme, maior empresa 
do país, é, e eles tem projetos que interessam a eles, que tão ligados a marca e eles 
captam recurso, a empresa dá um pouco e eles saem catando de outras.$ 
-ADA: Sabe, enquanto  nos Estado Unidos você vê uma coisa completamente diferente, 
tem fundações, em que as empresas colocam dinheiro nessas fundações, e elas abrem, 
ou por edital, ou enfim, elas tem lá sua maneira de financiar projetos no mundo inteiro, 
né? É diferente. Então, isso é uma coisa que a gente não desenvolveu no Brasil, e que  é 
exatamente por isso que a nossa ação ela é fragmentada, apesar da gente dizer que nós 
queremos trabalhar em rede, tem que se juntar, ela sempre será um pedaço, né? Ela 
nunca será universal, até porque isso é o Estado que tem a capacidade de ser...mas ela 
sempre vai ser um pedaço, ela não consegue ser uma coisa  mais ampla. E por outro 
lado, uma outra coisa assim, que tem, me incomodado muito é que toda vez que você 
entra em contato com a política de estado, a política de estado não pensa na sociedade 
sendo organizada,  partícipe da política de estado.$ 
-MERCIA: É competidor.$ 
ADA: É competidor! É uma coisa esquizofrênica. O estado virou captador de recursos. O 
estado quer fazer alguma coisa, uma ação, um programa, ele sai e vai nas empresas 
captar recursos. Eu não consigo entender Ministro) tava captando recurso, eu acho isso 
uma coisa absolutamente esquizofrênica.$ 
-(Conversas paralelas em convergência)$  
-ADA: Nas estatais, é uma coisa de maluco, virou uma bagunça.Eu to impressionada com 
isso, eu to impressionada.$ 
-GERALDO: Eu queria contribuir com a resposta da pergunta da ADA, que é  pra que não 
serve, né? O projeto social não serve pra esse tipo de proposta utilitarista, o problema 
social, quer dizer, serve pra resolver problema social, problemas imediatos, quer dizer 
quando você tem que resolver uma fome, você tem projeto que tem que resolver isso, tem 
projeto que tem que ser mais estruturante, resolver as questões de construção de 
autonomia,  intelectual,  política, e agora, um projeto social ele não poderia servir, como 
serve hoje no Brasil, pra ser instrumento de política partidária, pra ser instrumento de 
marketing, pra ser instrumento, pura e simplesmente disso uma visão utilitarista, daquela 
pessoa que precisa de um atendimento, daquele grupo social que ta uma situação de 
desvantagem,.$ 
MERCIA: De vulnerabilidade!$ 
-GERALDO: De vulnerabilidade, de risco de vida, de desassistência, de injustiça, e isso é 
duro ver: o governo – sem fazer distinção de nenhum deles, né — o governo tem os 
Estaduais, que fazem isso, tem o Federal, que faz isso, e não é só nessa gestão  que 
abusam de uma terminologia  pra ficar fazendo campanha, isso não é só surreal, né, é 
revoltante, é um absurdo e acontece muito, né, e aquela confusão, de você contribuir com 
projeto social e aí que entra essas outras mazelas, né, mas na verdade o dinheiro pra 
levar pra campanha, que vai pra num sei quem,  é terrível isso, e tem muita organização, 
empresa importante envolvida nesse processo,  e os governos achando isso,  os partidos 
achando isso absolutamente normal. Porque  de alguma forma chega lá uma salsicha, um 
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ovinho, e tá bom demais, né, porque não tinha nada. E é uma loucura isso, e acontece, 
continua acontecendo no Brasil.$ 
JM: Eu quero perguntar pra vocês, como é que vocês caracterizam uma coisa que eu vou 
contar, compartilhar uma experiência. Vocês sabem que a região do semi-árido brasileiro 
é uma região de extrema dificuldade daquelas pessoas que vivem lá  uma das maiores 
dificuldades é a falta de água, e, que compromete toda a produção de alimento, etc e tal. 
Isso é secular, né?  Um milhão de programas que a gente já ouviu falar, né, 
investimentos, etc e tal, e aquilo continua daquele jeito. O Governo Federal lançou um 
projeto, há um tempo atrás, chamado um milhão de cisternas, que é um projeto 
interessantíssimo, lindo, que tem feito lá seus benefícios, e aí você começa a ver que, o 
que significa um projeto desse tipo pra vida das pessoas, aí quando eu falo que é você 
realmente transformar a vida das pessoas, e eu  não quero falar do meu projeto, eu quero 
falar de um outro que eu descobri recentemente, que eu to escrevendo esse livro sobre 
ele sobre a área que eu to pesquisando, que é uma iniciativa de uma pessoa da 
EMBRAPA, ta? Um engenheiro agrônomo da EMBRAPA que tem uma iniciativa, quer 
dizer, ele tem a inconformidade com a situação, ele tem a sensibilidade, ele olha a 
situação e não se conforma, ele sabe, ele tem o conhecimento, então ele resolve colocar 
aquele conhecimento dele em um  local que é propício, né, ele resolve colocar aquele 
conhecimento dele a serviço da melhoria da qualidade de vida daquela população, e aí 
ele começa a construir um sistema de barraginhas, pequenas barragens que ele vai 
construindo, que fazem – eu não vou contar aqui como é o sistema de barraginhas  mas é 
genial, vocês pesquisem na internet, que é genial – é, que são soluções muito simples, 
muito baratas, e que conseguem mudar a vida daquelas famílias todas. A partir dessa 
pequena iniciativa o que que ele faz? Ele começa a trabalhar com aqueles agricultores e 
começa a mudar a realidade local, eles pegam este programa, esta ação, vamos dizer 
assim, porque nem era um programa, era uma ação, né, e levam até uma grande 
empresa. Aí a grande empresa olha e fala: “poxa, esse negócio da certo!” E aí essa 
grande empresa começa a patrocinar, porque aí eles começam a fazer 80.000, 160.000, 
200 mil barraginhas dessa, mas é o trabalho contrário, né? Agora,esse é um trabalho de 
uma dimensão, eu não sei se tem relatório, eu não sei o que que tem, mas é de uma 
dimensão, se você ver os depoimentos, sabe, de gente que não tinha nada! e que hoje diz 
assim “eu me libertei, porque hoje eu tenho água, eu tenho comida, e eu não preciso mais 
trocar voto”. Emancipação! Eu não preciso mais trocar voto , né,  então o cara que 
trabalhava com argila, e que, que fazia uns produtos muito bons, mas que a água foi 
secando, secando, secando, e ele ia embora, pra São Paulo, pau de arara, aquelas 
coisas, trabalha aqui, trabalha ali, corta cana, etc e tal,  aí de repente ele volta pra lá e 
quando ele volta pra lá,  a água já tem, ele pode fazer suas coisas e as pessoas já tem 
renda, as pessoas já tem renda pra comprar, quer dizer, você muda tudo com uma 
solução absolutamente simples, né, que uma pessoa com sensibilidade e conhecimento 
coloca à disposição. Um projeto desse não é pra ser apoiado maciçamente? E pra ser 
feito em todo o Vale do Jequitinhonha, e em todos semi-áridos e em todo lugar? $ 
-GERALDO: Como política pública!?$ 
-MERCIA: Como política pública, até! Não é? Uma solução de nada, então é isso que 
quando a gente fala em programas sociais, a gente fala em coisas, em projetos sociais, 
eu fico pensando em coisas desta natureza, né,de transformação profunda as vezes com 
uma,  a gente tem varias experiências de projetos desse tipo, muitas vezes levando uma 
tecnologia, que é muito simples, e que acaba melhorando aquilo.Que aí uma coisa puxa a 
outra, aí você vai fazendo as articulações, você vai levando, quando você melhora a 
qualidade de vida, você melhora renda, você garante direito básico, o resto vem junto 
agora, se você não garantir aquilo, é muito difícil, né, muito difícil,  muito difícil por 
exemplo, você trabalhar com jovem, dança com jovem é maravilhoso você trabalhar 
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dança com jovem, é uma discussão que pra gente é como você entrar num observatório 
de favela, é maravilhoso dança com jovem, mas  volta pra casa e aí? Como é que fica?$ 
-LEILA: Eu queria trazer também uma questão que me ocorreu na medida que vocês 
foram falando. Primeiro vocês começam a trabalhar a questão do projeto e depois projeto 
social, em dois planos, né, um plano de projeto social de sociedade, vocês falam em 
condição humana, vocês falam em desenvolvimento social, vocês falam em situações que 
não é uma coisa localizada, mas diz respeito a uma visão de sociedade. E eu não vou 
fazer síntese, mas eu só tô pinçando alguns pontos pra eu chegar no que eu to querendo 
perguntar agora. De quando vocês começam a falar da experiência, da questão das 
estratégias pra investimento naquilo que seria um projeto social mais legitimo, e acho que 
até a Ada traz essa, essa visão que ela vai construindo a partir da própria experiência de 
analisar determinados investimentos, como tem ocorrido aqui, em que medida isso, é a 
favor ou não de uma efetividade nos projetos, né. O  Carlos, na apresentação dele, fala 
também de uma experiência empresarial que ele tem, que ele gostaria de ta vivendo isso, 
ou desenvolvendo isso na área social, né. Que eu acho que tem a ver com também com 
estratégia de investimento, de abordagem de investimento, eu queria trazer isso aqui 
outra vez pra roda,. O que diferencia, na visão de vocês, o que é que seria interessante 
mudar em termos de investimento em projetos sociais, pensando em projetos sociais, 
nessa visão de dois planos que vocês apontaram aqui, tanto projeto social como visão de 
sociedade, como visão de desenvolvimento, quanto projeto social como experiências 
localizadas e que de fato tem coisas localizadas e que tem aí um poder de fazer alguma 
coisa naquela situação.$ 
-MERCIA: Deixar o Coutinho começar que ele fala... também, [a gente] não para de falar, 
né? Não dá uma oportunidade pra ele falar.$ 
-COUTINHO: Repete a sua pergunta.$ 
-LEILA: Na visão de vocês, como que poderia ser criado, ou como é que poderia ser visto 
com uma melhor, efetividade, a questão dos investimentos sociais hoje? Vamos pegar por 
aí. e vou passar o pãozinho de queijo pra inspirar (risos).$ 
- (risos).$ 
-LEILA:E eu provoquei o Coutinho porque acho que ele traz essa  perspectiva da 
empresa.$ 
-COUTINHO: Posso contribuir nessa questão,  se é que eu entendi, é trazendo a  palavra 
errada:  agressividade do segundo setor. Não é a melhor palavra, mas é que o segundo 
setor ele é predador...E ao transformar o terceiro setor, vou usar essa palavra, predador, 
né, então éh  é transformar o terceiro setor em predador.$ 
-LEILA: Em predador?$ 
-COUTINHO: Um predador, não vou precisar falar que o melhor da palavra estou 
dispensando, né, mas, é o melhor da palavra de  profissionalismo, de...$ 
-MERCIA: De garra?$ 
-COUTINHO: De agressividade.$ 
-MERCIA: De garra?$ 
-COUTINHO: De garra não, porque o que  eu to vendo aqui, eu to vendo aqui, é só 
garra.$ 
-MERCIA: Mas falta garra ainda.$ 
-COUTINHO: Não, mas é...é... o olhar do lucro, tem que dar lucro. Tem que mudar o... o... 
o que se propôs a mudar, né? Que é o produto...do terceiro setor,  eu uso a palavra 
terceiro setor que pra mim é a que melhor me faz expressar. No terceiro setor, né? Atingir, 
é... mudança, atingir mudança,  eu acho que  evidentemente isso é um sonho, até quero, 
né, pedir desculpas pra você, por não ter até agora falado né, porque...$ 
-LEILA: Magina! Éh livre!$ 
-COUTINHO: Eu to diante de... eu to diante de quatro monstros aqui (risos) $ 
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-MERCIA: Monstros? Eu espero que seja no bom sentido.$ 
-LEILA: Sim ele gosta de agressividade.$ 
-MERCIA: Se não vou começar a chorar.$  
-(risos).$ 
-COUTINHO: Quatro pessoas que eu não tenho porque falar, eu nem tenho o que falar, a 
minha ignorância não permite eu falar, eu não tenho o que falar, não tenho direito nenhum 
pra falar,  por isso que eu to explicando porque que eu fiquei quieto, não é por educação, 
de fato e a minha ignorância no assunto, não tenho o que falar, e diante desses quatro 
aqui, eu, pra mim tá sendo uma honra maravilhosa, uma oportunidade espetacular, mas 
infelizmente eu não tenho com que contribuir...$ 
-LEILA:  O que Vocês acham disso aí que ele ta falando?$ 
-GERALDO: Ele é modesto pra caramba!$ 
-(risos).$ 
_GERALDO: Ele ta com uma dificuldade de enxergar isso,  mas tudo bem,  eu acho que 
você tem muito pra contribuir sim.Talvez não esteja enxergando.$ 
-MERCIA: Talvez a gente não esteja deixando, dando espaço pra você dar essa 
contribuição.$ 
COUTINHO: A minha contribuição, é assim, que eu posso dar, é, é na rua, não aqui, aqui 
eu...$ 
-GERALDO: Mas o que voce vê na rua? Então vamos buscar, o que, o que que tem na 
rua? 
-COUTINHO: Éh porque na rua, aí a coisa é dinheiro. Então quando eu falo na rua é atrás 
do dinheiro, atrás do projeto, atrás de fazer,   é isso que eu quero dizer, porque aqui 
dentro minha visão é muito egoísta, ela é muito egoísta  em nada vai contribuir.$ 
-LEILA: E será que não é exatamente essa visão?$ 
-MERCIA: Ele tem o cacoete do povo do mercado financeiro, que eu sempre falo com 
meu filho do mercado, que é essa coisa assim, de se  achar egoísta assim, mas ele quer 
trabalhar no terceiro setor, então ele não é tão egoísta...Ele quer ajudar a,  ele quer me 
ajudar,  ai -  engasgou aqui -  ele quer me ajudar, por exemplo, a conseguir um 
financiamento pra um projeto que eu acho que é da maior importância e que eu não 
consegui fazer: as empresas entenderem, talvez ele consiga. É uma das coisas pela 
linguagem,  talvez eu não consiga usar linguagens... Porque existe o que a empresa 
usa.$ 
-COUTINHO: Porque tem um universo de gente aqui que tem dinheiro, e tem muito e um 
universo de gente que precisa; eu acho que eles não se comunicam. E eu não posso nem 
falar aqui de novo, na frente desses quatro, falar um negócio desse é minha visão,  é 
muito ingênua,  parte de uma visão egoísta minha, um ponto meu, pequenininho...$ 
-GERALDO: Porque que você trabalha, porque que é o seu ego que ta dirigindo?$ 
-COUTINHO: É, boa pergunta, excelente pergunta! Eu olho assim: é ego, eu te peguei, 
vou explicar o que é projeto social pra mim? Projeto social pra mim é:  quando eu penso 
em projeto social eu fico feliz, opa! Isso me faz bem! Quando eu, eu penso em projeto de 
lucro, hum,  uma coisa morre, então eu fico feliz, projeto social pra mim é um negocio que 
me põe pra cima e na medida  que ele me põe pra cima, eu tenho vontade de andar, na 
medida que eu tenho vontade de andar, eu acho que eu posso provocar mais, posso 
construir mais, posso colaborar mais, do que quando fala em, em  vamos fazer mais lucro, 
aí eu volto pra minha, pro meu mundinho, então meu mundinho é do ego, então nessa 
situação, eu acho assim, eu olho, é, com a possibilidade de eu contribuir, então assim, eu 
tava conversando com uma pessoa, eu falei assim : “olha, aí é o contrario, eu é que 
agradeço esse povo que existe porque ele que me da possibilidade  de quando pensar 
em ajudar  eu me sinto melhor”; quando eu faço alguma coisa eu me sinto melhor, então, 
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não tem que me agradecer, eu é que sou grato  então, a minha visão, ela é egoísta, ela é 
egoísta.$ 
-MERCIA: Se tiver que fazer o bem, faz o bem.$ 
-COUTINHO: É que fazer o bem faz bem, e quanto melhor eu me sinto, mais disposto pra 
vida  eu estou.  Quanto mais disposto pra vida,  acho que mais eu posso contribuir, o  que 
até agora, no segundo setor eu não vi.$ 
-MERCIA: Mas eu vou te dar uma notícia, .eu vou te dar uma notícia,  depois eu vou voltar 
no assunto. Isso é pior do que vício, viu? Você vai mergulhando, você vai  muito, vai ver 
cada vez você vai ver que a contribuição que você tá dando você vai achar muito 
pouquinho, e fica, mas eu posso fazer um pouco mais, eu vou estudar isso aqui, eu vou 
ver isso aqui, mas olha isso aqui, mas olha e quando você ver, você nunca mais sai.$ 
-ADA: Então, mas uma coisa que eu sinto  te comunicar,  mas de novo eu acho que isso é 
uma questão de  classe social, porque pra você fazer isso  você precisa se sustentar... 
Então quando você vem de uma classe social, ou que você tenha assegurado um 
patrimônio, você pode ter uma flexibilidade, uma disponibilidade para fazer o bem. Não 
quero dizer que só faz o bem quem tem dinheiro, ta!? Mas, eu quero trazer de novo a 
dimensão de que a gente na sociedade contemporânea, nas grandes metrópoles, onde a 
gente ta, a gente perdeu a noção de coletividade  e o que nos inspira,  e o que a gente 
carrega de valores sobre essa noção, sobre esse sentimento e esse desejo e esta 
necessidade de a troca, de fazer o bem, de viver em coletividade, de fazer o bem, em 
troca do bem, ele é um valor de coletividade, e quando você vive na individualidade, que é 
a sociedade contemporânea, valores que levam a gente a uma sociedade de consumo a 
gente cria doenças enormes, nas psiques humanas e nas vidas das pessoas, que é:  não 
tenho canal da coletividade. E eu tenho que me sustentar, você não vive num projeto, 
você não vive numa sociedade, que é comunitária, então você só pode ter a liberdade  de 
se impulsionar para ir para este mundo se você  se você tá assegurado por alguma coisa 
ou por uma coletividade, ou por uma situação financeira, ou por um projeto de partilhar,  
tem que de alguma maneira, ou pela igreja, né? por exemplo, outro dia encontrei...$ 
-COUTINHO: Ou não, porque no meu caso,  eu não to baseado em nada.$ 
-MERCIA: A gente podia voltar um pouquinho na tua pergunta $ 
-ADA: Pêra aí. Imagino que você tenha uma base financeira que te permita pensar que 
você pode  migrar de um mundo, de um tipo de atividade pra outra.$ 
-COUTINHO: Minha base financeira é negativa$ 
-ADA: Ou que você tem,  bom... você tem recursos, pelo menos recursos,  de relações.$ 
-COUTINHO: Isso.$ 
-ADA: De um mundo que você vem que tá te dizendo “vou para outro” mas você vem com 
a segurança, que não é numa coletividade, é de uma rede de relações que...$ 
-COUTINHO: Eu naõ tenho segurança nenhuma, eu corro risco puro, é risco puro, 
puro,...$ 
-GERALDO: Deixa eu tentar dar um outro, uma outra perspectiva sobre esse assunto, que 
vai um pouco, complementa um pouco o que eu tava dizendo antes: a questão do nosso 
padrão civilizatório. Foi vendido pra gente, éh,  a Revolução Industrial, levou do século 
dezesseis ao século dezoito, pra se estabelecer, né - ela é estabelecida -  foi vendido pra 
gente que ser feliz  era a gente conquistar coisas, né, cargos, salário, posição, 
reconhecimento, presidências,  posição numa empresa...Pode ser, sei la num Rotary da 
vida, e muita gente que conquista isso,  não é feliz, e felicidade é um valor humano, a 
gente é feito pra ser feliz.$ 
-MERCIA: Já tem até, só pra relembrar, e pra você, tem até o índice, né, de felicidade, de 
um monarca do Butão. Isso! Ele é de morrer...um monarca!$ 
-GERALDO: Um monarca.$ 
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-MERCIA: Um monarca Iluminado, que conseguiu de novo...no Seminário em Foz do 
Iguaçu...$ 
-GERALDO: Então acho que é, eu, eu vejo muito menos como uma luta de classes,  
muito menos como um desvio errado que a humanidade pegou, a gente comprou uma 
idéia de que a gente ia ser feliz de um jeito, só que a hora que essa idéia  começa a 
esgotar, todas as possibilidade, você fala: ” e cadê ela? Ela não chegou? Aonde que ta 
minha felicidade?” e você começa  resgatar eventualmente, vamos dizer, você, qualquer 
um de nos, aqui eventualmente tem a oportunidade sabe-se lá porque, tem gente que é 
porque teve algum problema serio, de saúde, gente que teve, perdeu alguém, 
normalmente tá ligado,  tem uma sensibilidade maior... é que é mais raro isso, né,  não é 
o comum,  mas é mais raro, mas que não,  na minha experiência não esta ligado à luta de 
classe! Já vi gente que não tem dinheiro e fazer essa descoberta, e gente que tem muito 
dinheiro, não fazer, ou fazer eu não consegui estratificar na minha experiência o que você 
trouxe  e o que eu to entendendo que o Coutinho tá trazendo é isso, quer dizer é que o 
que me incomoda, desculpa usar essa palavra forte, mas é que me incomoda é você falar 
que é uma coisa de ego, que pra mim isso não é ego, isso é legitimo, é um  valor humano, 
você buscar a sua felicidade é um valor humano,  você ir buscar alguma coisa que é de 
todos nós,né, é que talvez a gente...$ 
-COUTINHO: É o ego:  eu, eu, eu - o ego!$ 
-GERALDO: Éh, mas é que talvez, ah, a gente esteja tão.. tão, é – essa palavra é muito 
forte — doutrinado, né, que a gente tem culpa de ser feliz.$ 
-MERCIA: Não! E  a gente sente culpa de contrariar o modelo de gente.$ 
-GERALDO: Exatamente! A gente fica com aquela coisa...Eu senti um incomodo muito 
grande em você, Coutinho, eu queria ver se você, se, se, sei lá, se eu poderia, dar um 
pouco mais de conforto pra você, fica tranqüilo, tá tudo bem entendeu? tá tudo bem, tá? 
Ninguém aqui é melhor que você, sabe? Se a gente tem experiência...$ 
-COUTINHO: Magina!$  
-GERALDO: Mas é que você ta... é que eu queria... se você me permite, a gente não se 
conhece, a gente tá se conhecendo agora, mas você tá, você tá sintonizando num eixo 
que pode ser muito legal pra você, não tem nada que ver com a pesquisa que a Leila tá 
fazendo, depois vocês editam isso aí, mas você tá sintonizando num eixo, que, acredito 
eu, em algum momento vai fazer todo sentido pra você, então, sabe, tira um pouco desse 
peso, vai fundo, não é fácil, mas se tiver funcionando, insiste, se não tiver funcionando 
busca ajuda, éh porque acho que é por ai, mesmo, você, tá tateando um pouco, você tá... 
mas você tá indo, cara, você não tá parado...Eu não sei, até, se eventualmente é isso, pra 
isso que serve o projeto social também, né, se a gente pode voltar pra pergunta, aqui... 
será que é pra isso que serve o projeto social? Para as pessoas se encontrarem? Talvez 
né,  eu me encontrei nisso  fez todo sentido pra mim a hora que eu pude chegar pra um 
chefe e falar assim: “olha, eu não tô...$ 
-COUTINHO: Você só pode ta falando isso que você ta falando pra mim, que eu sou 
muito grato, porque você encontrou isso, não aqui, mas se você tivesse uma outra, um 
outro trend, você não ia conseguir falar isso, essa riqueza que você ta falando...$ 
-GERALDO: E é isso que  é uma,  acho que é uma das questões, mais complexas e 
assustadoras do padrão civilizatório. Ele foi construído pra gente não ter acesso a isso 
então, você que tá achando isso, é, é um privilegiado, entendeu, você tá tendo, sabe, é 
verdade, entendeu, porque você é muito jovem ainda  e você tem o resto da vida pra pode 
ir nesse caminho, e tem,  a maior parte da humanidade não vive isso, não vai ter chance 
de vivenciar isso, isso na minha opinião, é, eu não tô sendo pessimista não, .é a minha 
visão de mundo, né? Não acho que isso é bom ou mau.$ 
-MERCIA: Posso falar uma coisa...? Desculpe pode falar.$ 
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-JOAQUIM: É que eu queria contrapor um pouquinho, eu queria, eu me incomodo um 
pouco com quando você traz essas questões assim, da forma que você coloca  que eu 
acho assim, até    pelo que você ta falando,  a gente tem que ter cuidado um pouco pra 
não se criar   rótulos, né, as coisas são assim, o padrão é esse, o padrão civilizatório é 
esse, eu acho que é assim, a sociedade é dinâmica, ela, ela, ela, é, ela viveu experiência 
do que tá acontecendo, eu vejo um movimento positivo,  eu não acho que todo mundo tá 
submetido ao padrão civilizatório, e a gente tá contra essa maré, e veja! Eu vejo que tá 
havendo um movimento, até, de certa forma - não é coordenado a palavra – mas, é existe 
um movimento consistente, no sentido de buscar, por exemplo,  indo até na direção da 
tua pergunta, você perguntou o que que pode... alavancar, alianças, por exemplo, 
alianças inter-setoriais, que não quero que seja um termo que tá meio que começando a 
virar esses modismos, que também me incomoda, essas palavras, sustentabilidade, mas 
eu vejo, eu vejo uma abertura maior por exemplo, de, éh, das empresas, das pessoas, 
tentarem fazer,  é complementar. E,  as ações  complementar às idéias, complementar... 
então, não sei assim, eu,  às vezes acho que não ajuda muito, desculpa, com todo 
respeito ao que você ta colocando.$ 
-GERALDO: Você tem todo direito.$ 
-JOAQUIM: Mas assim, é rotular muito essas coisas, não... não, nós estamos num padrão 
assim, num padrão assado, estamos,  eu acho que a gente tá num processo que  as 
pessoas tão enxergando, a, ah, ah, existe a possibilidade de uma sociedade que permite 
que a gente se alie, enfim, se ouça um, ouça o outro e aos poucos vai criando uma rede, 
enfim, eu não vejo uma coisa tão, não sei se você vê assim também, pode ser que você 
não esteja vendo isso, mas, eu não vejo uma coisa assim, tão rotulada, tão assim, que a 
gente esteja tão apegado a um padrão vigente, né...$ 
-GERALDO: Posso só... só porque era comigo, posso só  reagir aqui um pouquinho 
Mercia?Eu tava querendo impedir exatamente isso...$ 
-LEILA: tão pedindo: eu quero entrar,eu quero entrar!$ 
-GERALDO: Porque eu acho assim, talvez eu tenha entrado numa linha um pouco... com 
poucas evidencias, né, então assim, não é uma questão opinativa, né, então assim, a 
gente tem o quarto relatório do IBCC, publicado poucos meses atrás, relator externo, 
então a grande crise que a gente vive hoje é a crise da mudança climática. E o que que é 
que  diz essa crise da mudança climática? Se a humanidade - por isso que é padrão 
civilizatório -  não fizer um pacto, né, pra reduzir as emissões de carbono abaixo de 
quatrocentos e quarenta partes por bilhão, né, então não quer dizer acabar com a 
emissão de carbono, concorda? A roda já tá virando, a gente já esta vivendo o 
aquecimento global...né, e a tendência de alta, se a gente pelo menos não diminuir a 
velocidade desse processo, né, e a temperatura do planeta aumenta em mais de dois 
graus centígrados, a gente em dois mil e trinta e cinco, né, ai conta copa do mundo, é 
daqui a duas copas, né, é o que? É depois de amanhã! É que em dois mil e trinta e cinco 
a gente tem duzentos milhões de pessoas que são migrantes, pelo mundo, fugindo do 
aquecimento global.$ 
-JOAQUIM: Tem muitas conseqüências, né?$ 
-GERALDO: Não é? Então outro dado interessante, eu ia entrar um pouquinho na área 
ambiental, que é o que a Mercia tava falando, é, historicamente, o planeta passou por 
cerca de quinze grandes crises, né, grandes crises, pelo menos duas delas, né, noventa 
por cento é da vida foi perdida, extinta, né, o planeta se reconstruiu com esses dez por 
cento e se refez. Historicamente, se perde de trezentas a quatrocentas espécies por ano, 
né, faz um século, desde que se mede isso e nós perdemos cinco mil espécies por ano, 
então assim, é só pra dar um pouquinho de dado concreto, da realidade, da estatística, e 
tem muito pra gente buscar...Isso é causado porque? Por conta de um padrão civilizatório 
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que a gente escolheu, como sociedade, como seres humanos, a gente escolheu viver no 
mundo dessa forma, né, é uma escolha...tá!, Então tudo bem...$ 
-JOAQUIM: Mas...$ 
-GERALDO: Eu tenho esperança, né, eu tenho uma esperança de mudar, mas é que a 
mudança que a gente precisa é um salto tão grande que a gente precisa de um 
movimento muito forte, entendeu? Num é incremental, não é melhoria de processo, tá?$ 
-LEILA: Senhores: depois da Mercia, eu vou fazer a ultima pergunta, em respeito ao 
horário de todos aqui$ 
-MERCIA: Deixa só eu falar duas coisas porque acho que eu vou falar com um pouquinho 
de base, porque eu coordeno o primeiro curso de especialização em mudança climática e 
aquecimento global do Brasil, então eu conheço um pouquinho desse assunto, e sou 
professora de sustentabilidade. Então eu queria ligar as duas coisas e com isso que você 
falou, que você não gosta de rótulo, e que você não acha que as coisas são rotuladas 
assim, que tem um movimento, na verdade o que você tá dizendo é o seguinte: existe um 
movimento? Existe. Você tem toda razão, e que a gente não pode achar que existe só um 
modelo, que esse modelo civilizatório, que só ele que existe, e que ele é ruim, também 
não pode, na verdade, não é um modelo único, você sair do mundo ocidental, se você for 
lá na África, for lá pro Tibet, se você for aqui pra Amazônia, é outro modelo. Só que esse 
modelo, e o correto de falar, é o modelo hegemônico, e de uma força extraordinária,  
então esse modelo vende pro mundo todo a imagem de que se você não tiver inserido 
nele você não tem chances, você,  e isso é uma coisa tão maluca, Joaquim, tão maluca, 
que eu dou aula lá na Amazônia, lá na Amazônia você chega em comunidades 
quilombolas, no meio do Amapá,  onde tem cinqüenta quilômetros de estrada de 
rodagem, o resto é tudo barro, e você vê crianças dançando funk, ouvindo a radio e 
dançando funk, porque existe uma coisa chamada meio de comunicação, que é uma 
loucura, que dissemina esse modelo hegemônico e isso vira uma coisa cultural, né, e 
extremamente perigoso,  porque a imagem que esse grupo, o que esse modelo vende o 
planeta não consegue sustentar, então, a base desse modelo, é a exclusão, esse modelo 
não pode ser pra todo mundo, porque se todo mundo consumir da mesma forma, nós 
precisaríamos de três planetas...três... então, esse modelo é absolutamente insustentável, 
e aí se a gente pensar o que fizeram com a palavra sustentabilidade, sustentabilidade é 
uma palavra que veio da ecologia, entendeu? Sustentabilidade para a ecologia é, o que 
que é sustentabilidade para a ecologia? É a capacidade que a natureza tem de sustentar 
a vida no planeta há três bilhões de anos, faz três bilhões de aos que a gente sabe que 
existe vida no planeta, e essa vida no planeta se sustenta em equilíbrio, nós é que 
aparecemos depois, muuuito depois e desequilibramos tudo  sabe? Então qualquer ação, 
qualquer – voltando a investimento — qualquer investimento que não leve em conta isto, 
que sustentabilidade é preservação de vida, do equilíbrio da vida, não pode ser 
considerado um projeto sustentável. Eu morro de rir quando o pessoal fala assim: não, 
porque o projeto tem que ser economicamente sustentável, e socialmente ambiental. Não, 
o projeto tem que ser sustentável. Então se ele é um projeto que não compartilha o tema 
de preservação da vida, e aí não é só vida nossa, da nossa espécie, como de todas, 
porque se a gente não, não pensar nisso, não tem sustentabilidade nem pra nós, a 
propriedade individual, ela se refere a toda a comunidade né? Então, se  a gente entender 
isso, a gente passa a entender o que que pode e deve é, é, é, embasar o nosso 
pensamento quando a gente vai fazer um programa um projeto social, um projeto 
ambiental. Se você pensar, por exemplo, na gravidade das mudanças climáticas, e você 
pensar na gravidade da questão social, bom, eu agora tô lançando um projeto, espero 
sair, quinze, que é, como nós fizemos, já começamos esse trabalho no Canadá, estamos 
fazendo no Brasil, quer dizer, a gente fala Brasil, fica parecendo que a gente ta 
representando o Brasil. No Brasil somos nós, né,   pessoas da África do Sul, pessoas da 
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Índia, e do Ártico Canadense, e uma universidade do Canadá, pra dar um suportezinho 
pro estudo, a gente tá discutindo como os povos pobres do mundo vão se adaptar às 
mudanças climáticas, quer dizer o bispo Desmontuto tá dizendo assim, tem um novo 
Apartheid no mundo, é o aparteid da  adaptação. Por que? Porque você tem países 
gastando já bilhões pra se adaptar as mudanças de clima que vem enchente, etc e tal e 
os pobres, como é que vão se adaptar? Tá? Não vão! Não vão!.Então você vai ter de 
novo...$ 
-Leila:  Eu vou pegar por ai e vou fazer essa, infelizmente ultima pergunta.$ 
- (risos)  
-LEILA: porque o horário já terminou e já foi mais do que a gente previa. Eu acho que 
vocês tão batendo num tema  que diz respeito a ética  o que que é ético pra vocês num 
projeto social?$ 
-GERALDO: Nossa, você quer isso com o tempo esgotado?$ 
-MERCIA: Sabe o que que a Marina Silva fala? A Marina Silva fala assim: “todo mundo 
fala que eu falo muito, como é que eu não vou falar, eu sou mulher, ongueira, professora, 
como é que eu não vou falar muito?”$ 
-GERALDO: O papo bom, né?$ 
-LEILA: A gente pode por no que vocês estão falando:  o que que é ética num projeto 
social?$ 
-GERALDO:  Explica um pouquinho a pergunta. O que é um projeto social ético? Qual é a 
ética dos projetos sociais, porque, num tá encaixando num conceito.$ 
-LEILA: O que é ético no projeto no projeto social?$ 
-GERALDO: Mas dentro de que código ético? É isso que eu queria entender. A ética não 
pára..().$ 
LEILA: Naquele  que você pensar no momento, voce tava falando...$ 
-GERALDO: Eu tava?$ 
-Ada: Então, pra mim, o ético num projeto social, é o compromisso com a verdade, é o 
compromisso com a verdade do problema, e do grupo envolvido com ele. Éh aquele 
projeto que não desvia da sua verdade, digo, sua verdade é, um problema, um caminho 
de solução, e um grupo envolvido com ele,  isto pra mim é o ético num projeto social!$ 
-LEILA: Essa pergunta eu já tinha preparada, e faz parte da minha investigação, mas ela 
também me veio mais forte quando o Coutinho traz a temática do projeto social pra ele, 
individuo, né, pra mim, projeto social é algo que me faz bem...então ele traz o valor ético 
né, pra ele...e me chamou a atenção, nesse sentido.$ 
-MERCIA: Eu acho que valor ético, acho que o que é ético no projeto, além de você 
trabalhar sempre, sempre com a questão da verdade, né, eu acho muita transparência em 
em todas as suas dimensões de relacionamento, e eu acho que é a questão da 
participação, sabe, eu acho que da participação do sujeito da ação, na concepção do 
projeto, na gestão do projeto, no acompanhamento, então eu acho que essa questão  da 
verdade, da transparência, da participação e a flexibilidade pra mudar...né,  eu tenho me 
deparado muito com isso, quer dizer, até porque as situações são muito complexas, você 
precisa ter essa flexibilidade pra fazer a análise, perceber o que não tá dando certo, e, eu, 
eu, em um  sistema de avaliação ecológico, então você planeja junto com as pessoas, ai 
você implementa, ai você avalia, aí você volta atrás, e muda aquilo que não tá dando 
certo, ai você avança mais dois passos, então eu acho que você trabalhar com essa 
verdade, como diz a Ada, num processo amplo, participativo, mesmo, de fato e com 
flexibilidade, você constrói um caminho ético razoável.$ 
-JOAQUIM: Agora, esses elementos que vocês falaram: o ético, compromisso com a 
verdade, transparência, a participação, são elementos que foram, são elementos que 
constituem a base do desenvolvimento comunitário, se você olhar desse ( )  tô falando 
isso porque recentemente fui atrás de definições dessa tal palavra desenvolvimento,  
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afinal é isso. E existe uma serie de autores que fala sobre esses conceitos,  tem vários 
conceitos, mas, a gente passou a identificar, são algumas palavras que são comuns, 
umas palavras-chave desse conceito e essas são algumas delas, me chamou atenção, 
quando vocês foram falando, puxa, será que eu to estudando isso ou porque então me 
leva a responder a tua pergunta nesse sentido: o que é ético num projeto social é a busca 
pelo desenvolvimento comunitário, talvez entendido como algo que a gente falou desde o 
início, a coisa do social, a coisa de resultados não só daqueles mais visíveis e óbvios, 
mas aqueles mais relacionados a criar uma teia social, um tecido social, enfim, 
relacionados ao conceito de... que tem participação, que tem a coisa uso dos ativos 
locais, que tenha a questão da cooperação, solidariedade, enfim, são palavras que estão 
no conceito de  desenvolvimento comunitário, e eu acho que todos os projetos sociais 
tem, devem ter uma ligação com isso.$ 
-GERALDO: Eu quero só complementar, que eu concordo com vocês, eu não vou, eu vou 
tentar não repetir nada disso. E  uma outra dimensão do que é ético num projeto social é 
o esforço de um projeto social ter que fazer continuamente pra deixar de existir. É a não 
perpetuação no trabalho social pelo trabalho social, eu acho que essa é uma das maiores 
dificuldades de nós, profissionais do terceiro setor, porque muitas vezes, e não é por má 
fé, é porque as vezes a gente ta tão absorto naquele trabalho, tá tão envolvido nessas 
questões, que o meio vira fim, o fim desaparece, e não se consegue trabalhar pra 
evolução. Pra desenvolvimento no sentido mais, elevado que essa palavra pode ter, e, 
das pessoas que precisam ser beneficiadas, das comunidades que precisam adquirir 
todas as suas autonomias: culturais, intelectuais, políticas, sociais, e  acho que esse  é o 
maior desafio ético que eu acho que a gente enfrenta.$ 
-ADA: Eu estou com vontade de falar, eu de novo acho assim, a gente tá muito... no 
desespero da solidão, e o desespero da solidão, ele as instituições pra você poder se 
sentir parte de alguma coisa, e quando você fez essa referencia às organizações que  
depois de cumprir sua função elas poderiam deixar de existir que elas deveriam deixar de 
existir eu lembrei muito do grupo de mulheres feministas, que recentemente eu voltei a 
encontrá-las, que elas achavam que eu era boa pra captar recursos,  e aí evidentemente 
que acabei me encontrando com um grupo de umas sete oito organizações feministas 
aqui em São Paulo, e tudo na crise da sustentabilidade. Essas organizações, muitas 
delas, cumpriram um papel histórico fundamental, porque nos construímos políticas 
publicas de gênero, com  base na militância desses grupos de mulheres, na década de 
setenta e oitenta construíram tecnologias, construíram tecnologias de atendimento a 
mulheres sob a ótica do feminismo, e isso virou política publica: delegacia da mulher, 
atendimento em posto de saúde, vários outros, no entanto a coletividade dessas mulheres 
é única, porque elas não podem se ver fora dela,  se elas tivessem outra coletividade pra 
fazer parte, eu acho que eu to batendo muito nisso, porque é uma consciência que eu tô 
... a individualidade e a solidão que a gente vive no mundo contemporâneo, das grandes 
cidades, nos traz a luz de pertencer a alguma coisa: às igrejas, pra aqueles que as 
buscam, mais aqueles que são militantes, que são muitas vezes ateus, né. Marxistas,  de 
esquerda, e esse grupo era um grupo materialista, né, e que foi se encontrar num projeto, 
numa organização não governamental... então, éh um pouco, fechando parênteses, eu 
queria deixar esse registro, porque a gente vive, as ONGs tiveram um papel histórico 
fundamental e abrir mão desses espaços,  tendo que ter um outro lugar pra fazer parte, é  
difícil, é difícil...$ 
-Mercia: É um desespero! E,  alias, em ONG tem muito essa historia mesmo, eu ia falar, 
aquela hora pro Coutinho, é exatamente isso, é uma coisa que fascina a gente nesse 
chamado terceiro setor, é essa, é essa maioria das pessoas, não todas, é claro, né, mas 
grande parte, ne? Elas compartilham mesmo, os mesmos preceitos e valores, então você 
vira tribo mesmo, né,  comunidade.$ 
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-GERALDO: Identidade.$ 
-MERCIA: E é uma identidade muito forte, onde a gente se sente muito bem, muito 
confortável, porque não existe tanta, não vou dizer que não existe, mas não existe tanta 
competição, não existe tanto apego ao consumo, não existe tanto apego ao dinheiro, quer 
dizer, você não tem, é uma coisa de causa, né, que é muito legal, então isso é muito 
fascinante... e é essa mesma disputa, essa mesma coisa a gente vê muito nas periferias, 
quando você chega nas periferias, trabalhar com jovens, por exemplo, você vê claramente 
isso, você vê que tem os jovens,  grande parte dos jovens ta  inserido em programas 
sociais, muitos, inúmeros programas sociais, na periferias, nas favelas, com dança, com 
isso, com aquilo, musica, com um monte de coisa e os outro tão inserido no tráfico, 
dificilmente você acha quem tá solto, ali, porque é a necessidade do pertencer.$ 
-GERALDO: Agora, isso que eu ia perguntar: acessando o seu lado acadêmico como 
profissional, eu fiquei em dúvida, agora, quer dizer, essa necessidade de formar esses 
grupos é dado pela cidade? Isso não é uma coisa gregária, e isso não é própria do ser 
humano?$ 
-ADA: É, mas é que nas comunidades mais tradicionais, ou menores, essa unidade não ta 
tão dissolvida quanto na cidade...$ 
-GERALDO: Quer dizer, o senso de pertencimento é dado por outra coisa.$ 
-ADA:A própria comunidade. No mundo contemporâneo, especialmente nas grandes 
cidades, como São Paulo, por exemplo, você tem a migração pelo trabalho, ou pelo 
estudo, pela formação, mas de pessoas que não são daqui e essas pessoas vivem, tanto 
é que você tem cada vez mais apartamentos pra uma ou duas pessoas, quer dizer, é tudo 
unitário, e quando você tem os períodos de festas, você vê que a cidade esvazia, né, quer 
dizer, o que atrai essas pessoas pra cá e o que que faz elas irem? Onde é que tá a 
unidade social dela? Antigamente, na, nas cidades menores, ou nas famílias mais 
agregadas. E, historicamente a gente vem de maior agregação pra essa dissolução, então 
as grandes cidades, e eu menciono as grandes cidades porque isto acontece em grandes 
metrópoles, é  que a gente tem as tribos nas grandes metrópoles, tem as tribos dos bares, 
dos restaurantes, tribos que vão se formando, que onde a gente vai há busca do que é 
comum entre eu e você.$ 
-MERCIA: O viver em grupo é natural.$ 
-GERALDO: É por isso que eu perguntei, aquela hora, eu nunca tinha tido essa visão de 
que era próprio da cidade, mas ai, interessante, até porque o Bernardo Toro fala que 
quanto mais tribos cada individuo está inserido, mais  equilibrada é aquela sociedade né, 
porque você tem diversas identidades, né, diversos compartilhamentos, e isso da uma 
segurança naquela comunidade muito grande,  se você pega uma cidade pequena, quer 
dizer, todo mundo tá ali naquela cidade pequena mas você também tem todas as 
subdivisões das tribos, né, tem o que ta na igreja, tem o que ta no time de futebol, tem o 
que ta num sei na onde, e que quanto, segundo esse, quanto mais grupos você esta 
inserido, todos os indivíduos estão inseridos, mais estável é aquela sociedade, porque é 
menos (), você valoriza a diversidade, e é uma certa proteção, né, porque é muito difícil 
alguém fazer alguma coisa que coloque o grupo em risco, o grupo não deixa né  e a 
diversidade de grupos   permite que você não tenha um isolamento como grupo, que é um 
outro risco que existe em sociedade,  você faz parte daquela tribo, e só daquela tribo, e 
aquela tribo começa a se isolar do ambiente,  você cria outros riscos, é, mas legal, 
interessante, né? Nunca tinha tido essa visão.$  
-ADA: Na experiência da maternidade os casais  modernos, né, migram, vem pra uma 
cidade como São Paulo, não são daqui, e não tem ninguém por eles,  e esse é o 
momento mais de pico de solidão que uma mulher vive na vida quando,  historicamente 
seria  o momento da rede familiar se apoiar.$ 
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-LEILA: Gente, vocês achavam que precisava mais um encontro, não dava pra fazer essa 
pergunta agora, porque é muito conteúdo. E eu to com um desafio aqui que é de tomar é, 
esse material todo que foi gravado e ler com distância, uma certa distância. Então a 
opinião, a percepção que eu tenho, eu não vou poder emitir agora, eu preciso primeiro dar 
uma certa distância disto que vocês estão colocando. Mas eu gostaria e estar convidando 
vocês  a encerrar o grupo, embora um pouquinho mais do que a gente imaginava, e, 
queria saber se vocês querem falar alguma coisa que  não puderam falar, ou... $ 
-ADA: Eu quero agradecer, só, que agradeci no começo, quero agradecer agora de estar 
com todas as pessoas aqui, a gente aprende muito, espero ter contribuído um pouco, 
porque esse assunto é fascinante,  todos nos estamos com muitas e muitas anos de 
dedicação,né,  então a gente tem muita coisa pra falar, muita angustia pra por pra fora, 
muita historia boa pra partilhar também, então, eu espero poder ter contribuído, não ter  
não ter viajado muito, e feito com que você se perca depois.$ 
-(risos)$ 
JOAQUIM: Eu quero agradecer também, né, não por agradecer, não, quer dizer, espero 
que eu tenha contribuído com o seu trabalho de alguma maneira, e agradecer a todos 
porque todos contribuíram muito comigo.$ 
-GERALDO: Pra mim? Uma delícia conversar com essas pessoas todas, com, 
metodologia, com acompanhamento, tudo isso, a experiência é uma delicia, né, é que a 
gente reflete, aprende, troca, é, e sempre bom é, mas é uma partezinha do seu trabalho,  
agora me deu muita curiosidade pra saber como é o trabalho todo.Você vai mandar pra 
nós? Se puder depois você compartilhar, vai ser, seria essa riqueza aqui, transformada 
num estudo, com analise, referências, outros grupos .tudo isso, vai  agora fiquei, né,  todo 
animadão pra conhecer.$ 
-LEILA: Também compartilhar o que é o trabalho, se eu conseguir trabalhar.$ 
-GERALDO: Vai ser legal, eu quero ver, porque é um trabalho que me interessa, 
profissionalmente e até quero poder ter contato com todos vocês, acho que é bom, poxa  
continuar falando, da família, objetivos, já te falo já já.$ 
- (trocam cartões, propondo encontrarem-se)$ 
-LEILA: Eu também, quero agradecer muito, acho que houve essa troca.$ 
-GERALDO: A gente pode ir lá  pro boteco e continuar conversando...$ 
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Grupo 1: Beneficiários Mistos  
 
   
 ------------------------------------- 
 * Logiciel ALCESTE (4.7 - 01/12/02) * 
 ------------------------------------- 
   
 Plan de l'analyse :GrupoB2.pl ; Date :  9/ 4/**; Heure : 16:25:27 
 
 C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\lAURA\Leila Alceste\&&_0\        
                                                                                
                                                                               
GrupoB2.txt                                                                     
                                                                                
                                                                                
ET 1 1 1 1                                                                      
A  1 1 1                                                                        
B  1 1 1                                                                        
C  1 1 1                                                                        
D  1 1 1 0 0                                                                    
A1   1   0   0                                                                  
A2   3   0                                                                      
A3   1   1   0                                                                  
B1   0   4   0   1   1   0   1   1   0                                          
B2   2   2   0   0   0   0   0   0                                              
                 
 B3  10   4   1   1   0   0   0   0   0   0                                      
                  
 C1   0   121                                                                    
                     
 C2   0   2                                                                      
                     
 C3   0   0   1   1   1   2                                                      
                     
 D1   0   2   2                                                                  
                    
 D2   0                                                                          
                    
 D3   5   a   2                                                                  
                     
 D4   1  -2   1                                                                  
                    
 D5   0   0                                                                      
    
 --------------------- 
 A1: Lecture du corpus 
 --------------------- 
   
 A12 : Traitement des fins de ligne du corpus : 
 N° marque de la fin de ligne : 
   
 Nombre de lignes étoilées :          3 
   
 -------------------------- 
 A2: Calcul du dictionnaire 
 -------------------------- 
   
 Nombre de formes distinctes                 :       1954 
 Nombre d'occurrences                        :      12322 
 Fréquence moyenne par forme                 :          6 
 Nombre de hapax                             :       1040 
 Fréquence maximum d'une forme               :        493 
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 66.38% des formes de fréq. <     2 recouvrent 12.61% des occur.; 
 83.01% des formes de fréq. <     5 recouvrent 22.31% des occur.; 
 90.28% des formes de fréq. <     9 recouvrent 30.34% des occur.; 
 94.78% des formes de fréq. <    21 recouvrent 40.07% des occur.; 
 97.08% des formes de fréq. <    35 recouvrent 50.09% des occur.; 
 98.36% des formes de fréq. <    62 recouvrent 60.06% des occur.; 
 99.18% des formes de fréq. <   113 recouvrent 70.84% des occur.; 
 99.59% des formes de fréq. <   207 recouvrent 80.23% des occur.; 
 99.85% des formes de fréq. <   300 recouvrent 90.51% des occur.; 
100.00% des formes de fréq. <   493 recouvrent100.00% des occur.; 
   
   
 ---------------------------------------------------- 
 A3 : Liste des clés et valeurs d'analyse (ALC_CLE) : 
 ---------------------------------------------------- 
   
 K 0 Nombres en chiffre                                           
 M 2 Mots en majuscules                                           
 U 0 Mots non trouvés dans DICIN (si existe)                      
 X 1 formes non reconnues et fréquentes                           
 0 2 Auxiliaire ESTAR                                             
 1 2 Auxiliaire TER                                               
 2 2 Auxiliaire HAVER                                             
 3 2 Auxiliaire SER                                               
 4 2 Prépositions simples et locutions prépositives               
 5 2 Conjonctions et locutions conjonctives                       
 6 2 Interjections                                                
 7 2 Pronoms                                                      
 8 2 Numéraux                                                     
 9 2 Adverbes                                                     
   1 Formes non reconnues                                         
   
 A34 : Fréquence maximale d'un mot analysé   :       3000 
   
   
 Nombre de mots analysés                     :       1091 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        294 
 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :          4 
 Nombre d'occurrences retenues               :      12252 
 Moyenne par mot                             :        8.056317 
 Nombre d'occurrences analysables (fréq.> 3) :       4627 soit      41.468010% 
 Nombre d'occurrences supplémentaires        :       6531 
 Nombre d'occurrences hors fenêtre fréquence :       1094 
   
 ------------------------------------------- 
 B1: Sélection des uce et calcul des données 
 ------------------------------------------- 
   
   
 B11: Le nom du dossier des résultats est &&_0 
 B12: Fréquence minimum d'un "mot" analysé   :          4 
 B13: Fréquence maximum d'un  "mot" retenu   :       9999 
 B14: Fréquence minimum d'un  "mot étoilé"   :          1 
 B15: Code de fin d'U.C.E.                   :          1 
 B16: Nombre d'occurrences par U.C.E.        :         21 
 B17: Elimination des U.C.E. de longueur     <          0 
   
 Fréquence minimum finale d'un "mot" analysé   :          4 
 Fréquence minimum finale d'un "mot étoilé"    :          1 
   
 Nombre de mots analysés                     :        329 
 Nombre de mots supplémentaires de type "r"  :        158 
 Nombre total de mots                        :        487 

 117



 Nombre de mots supplémentaires de type "s"  :          4 
 Nombre de lignes de B1_DICB                 :        491 
   
 Nombre d'occurrences analysées              :       4627 
   
   
 Nombre d'u.c.i.                             :          1 
 Nombre moyen de "mots" analysés / u.c.e.    :        8.336937 
 Nombre d'u.c.e.                             :        555 
 Nombre d'u.c.e. sélectionnées               :        555 
 100.00% des u.c.e. sont sélectionnées 
 Nombre de couples                           :       8633 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.1 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         10 
 Nombre d'unités de contexte                 :        320 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.2 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         12 
 Nombre d'unités de contexte                 :        271 
   
 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :        225 
 Nombre d'unités de contexte                 :        320 
 Nombre de "1"                               :       3769 
   
 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :        219 
 Nombre d'unités de contexte                 :        271 
 Nombre de "1"                               :       3673 
 
 
   
 ---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\lAURA\Leila Alceste\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse : 9/ 4/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    28 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :        320 
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 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :        271 
   
  370 u.c.e classées sur   555 soit  66.67 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         487 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  158   89  240 
   
   1  132 *  104    5   23 
   2  141 *   40   75   26 
   3  214 *   14    9  191 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  158   89  240 
   
   1  132 *  177  -25  -73 
   2  141 *   -1  161  -75 
   3  214 * -116  -50  244 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 104uce) |----------------------+                           
             18                         |------------------------+  
 Cl. 2 (  75uce) |----------------------+                        |  
             19                                                  |+ 
 Cl. 3 ( 191uce) |-----------------------------------------------+  
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 104uce) |--------------------------+                       
             15                             |---------------------+ 
 Cl. 2 (  75uce) |--------------------------+                     | 
             17                                                   + 
 Cl. 3 ( 191uce) |------------------------------------------------+ 
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
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 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        487 
 Nombre de mots analysés                     :        329 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          4 
 Nombre de classes                           :          3 
    
         370 u.c.e. classées soit      66.666660% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :       2714 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       3407 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :   104. u.c.e.  700. "1" analysés ;  934. "1" suppl.. 
  2eme classe :    75. u.c.e.  616. "1" analysés ;  815. "1" suppl.. 
  3eme classe :   191. u.c.e. 1398. "1" analysés ; 1658. "1" suppl.. 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    104. soit : 28.11 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1634. soit : 26.69 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.73 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    2     3.   5.   60.00    2.55        acab+                       
    3     5.   7.   71.43    6.63        aceit+                      
   25     4.   4.  100.00   10.34        beleza                      
   31     9.   9.  100.00   23.59        bolsa+                      
   33     5.   5.  100.00   12.96        brasil+                     
   36     4.   4.  100.00   10.34        burro                       
   37     3.   4.   75.00    4.40        cab+                        
   38     3.   3.  100.00    7.74        caras                       
   51     2.   3.   66.67    2.23        comercial                   
   52     5.   5.  100.00   12.96        compr+                      
   54     2.   3.   66.67    2.23        concord+                    
   73     5.   5.  100.00   12.96        dando                       
   77     3.   5.   60.00    2.55        das                         
   86     2.   3.   66.67    2.23        dev+                        
   93    20.  24.   83.33   38.73        dinheiro                    
   95     2.   3.   66.67    2.23        divulg+                     
   98     4.   5.   80.00    6.75        dona                        
  113     2.   3.   66.67    2.23        esmola                      
  117     9.  13.   69.23   11.28        etic+                       
  119     3.   4.   75.00    4.40        exist+                      
  126    23.  49.   46.94    9.91        fal+                        
  127    17.  21.   80.95   30.77        famili+                     
  132     6.  12.   50.00    2.94        fez                         
  135     2.   3.   66.67    2.23        filme                       
  143    10.  11.   90.91   22.13        ganh+                       
  144    31.  72.   43.06    9.88        gente                       
  147     9.  10.   90.00   19.48        governo                     
  154     4.   6.   66.67    4.49        ia                          
  163     5.   6.   83.33    9.20        iolanda                     
  170     5.   5.  100.00   12.96        ladr+                       
  176     3.   4.   75.00    4.40        logico                      
  177     5.   5.  100.00   12.96        louc+                       
  189     4.   4.  100.00   10.34        melhor+                     
  199     5.   9.   55.56    3.44        mostr+                      
  200     3.   5.   60.00    2.55        mud+                        
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  202    11.  23.   47.83    4.72        mundo                       
  203     8.  14.   57.14    6.07        ne                          
  221     3.   4.   75.00    4.40        pag+                        
  224     2.   3.   66.67    2.23        palhac+                     
  230     7.   9.   77.78   11.26        paulo                       
  234    10.  17.   58.82    8.32        peg+                        
  264    13.  33.   39.39    2.28        quer+                       
  270     3.   4.   75.00    4.40        renda                       
  277     3.   4.   75.00    4.40        roda                        
  283    11.  23.   47.83    4.72        sei                         
  293     4.   4.  100.00   10.34        sosseg+                     
  297     5.   8.   62.50    4.79        tent+                       
  300     4.   6.   66.67    4.49        tir+                        
  310    14.  35.   40.00    2.71        vai                         
  312     5.   7.   71.43    6.63        ve                          
  316     2.   3.   66.67    2.23        vend+                       
  317     5.  10.   50.00    2.44        ver                         
  320     3.   5.   60.00    2.55        vi                          
  323     5.   6.   83.33    9.20        video+                      
  324     3.   3.  100.00    7.74        vindo                       
  328     9.  18.   50.00    4.49        vou                         
  336 *   8.  12.   66.67    9.12 *    0 estou                       
  367 *  20.  50.   40.00    4.05 *    5 mas                         
  373 *   5.   5.  100.00   12.96 *    5 quanto                      
  381 *  11.  23.   47.83    4.72 *    6 ai                          
  382 *   2.   3.   66.67    2.23 *    6 bom                         
  384 *   2.   3.   66.67    2.23 *    6 legal                       
  388 *   5.   9.   55.56    3.44 *    7 alguem                      
  390 *   5.   8.   62.50    4.79 *    7 algumas                     
  392 *   5.   7.   71.43    6.63 *    7 aquilo                      
  400 *  13.  31.   41.94    3.20 *    7 ele                         
  406 *  14.  36.   38.89    2.29 *    7 esta                        
  408 *  19.  50.   38.00    2.80 *    7 isso                        
  409 *  18.  34.   52.94   11.43 *    7 la                          
  419 *   6.   9.   66.67    6.79 *    7 ninguem                     
  430 *   9.  13.   69.23   11.28 *    7 por-que                     
  433 *   5.   5.  100.00   12.96 *    7 quantos                     
  439 *   9.  17.   52.94    5.44 *    7 ta                          
  449 *   3.   4.   75.00    4.40 *    7 varios                      
  455 *   3.   4.   75.00    4.40 *    8 mil                         
  474 *   9.  20.   45.00    2.99 *    9 muito                       
  477 *   2.   3.   66.67    2.23 *    9 sim                         
  480 *  35.  83.   42.17   10.47 *    M A                           
  483 *  25.  52.   48.08   11.94 *    M D                           
  487 *  14.  34.   41.18    3.16 *    M O                           
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   80 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     75. soit : 20.27 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1431. soit : 23.38 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.21 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    5     2.   4.   50.00    2.21        acomod+                     
    6     4.  10.   40.00    2.48        acontec+                    
   12    16.  16.  100.00   65.78        ano+                        
   15     2.   4.   50.00    2.21        aproveit+                   
   17     5.   7.   71.43   11.55        area+                       
   30     3.   6.   50.00    3.34        boa+                        
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   34     3.   4.   75.00    7.49        brinc+                      
   40     7.  16.   43.75    5.70        casa+                       
   45     2.   4.   50.00    2.21        cheg+                       
   49     3.   3.  100.00   11.90        comandante                  
   66    14.  32.   43.75   11.95        crianc+                     
   72    17.  62.   27.42    2.36        da                          
   87     8.  11.   72.73   19.30        dia                         
   91     2.   3.   66.67    4.03        dificil                     
   94     3.   4.   75.00    7.49        diss+                       
   99     5.   7.   71.43   11.55        dos                         
  101     2.   3.   66.67    4.03        educ+                       
  106     2.   4.   50.00    2.21        entidade+                   
  116     7.   8.   87.50   22.87        estud+                      
  122     2.   3.   66.67    4.03        faculdade                   
  123     3.   4.   75.00    7.49        fac+                        
  128     2.   3.   66.67    4.03        favela                      
  131     3.   7.   42.86    2.25        feito                       
  134    20.  25.   80.00   59.19        filho+                      
  155     7.  10.   70.00   15.73        idade+                      
  164     2.   4.   50.00    2.21        ir                          
  165     2.   3.   66.67    4.03        irmao+                      
  168     2.   3.   66.67    4.03        jovem                       
  169     2.   3.   66.67    4.03        lado                        
  171     3.   4.   75.00    7.49        lembr+                      
  172     2.   3.   66.67    4.03        ler+                        
  179    20.  26.   76.92   55.54        mae+                        
  182     2.   4.   50.00    2.21        mand+                       
  188     2.   4.   50.00    2.21        meio                        
  191     9.  10.   90.00   30.92        men+                        
  195     2.   3.   66.67    4.03        momento                     
  198     3.   6.   50.00    3.34        mor+                        
  201     7.  11.   63.64   13.19        muita                       
  202     9.  23.   39.13    5.40        mundo                       
  205     2.   4.   50.00    2.21        ness+                       
  215     3.   4.   75.00    7.49        olh+                        
  218    13.  32.   40.63    8.98        os                          
  222    10.  11.   90.91   35.00        pai+                        
  228     6.   6.  100.00   23.99        pass+                       
  229     2.   4.   50.00    2.21        patrulha                    
  243     3.   4.   75.00    7.49        pobre+                      
  246     2.   3.   66.67    4.03        poe                         
  249     2.   4.   50.00    2.21        povo                        
  251     6.  17.   35.29    2.49        precis+                     
  254     3.   4.   75.00    7.49        problema                    
  260     8.  11.   72.73   19.30        pro+                        
  262     2.   4.   50.00    2.21        public+                     
  269     2.   3.   66.67    4.03        regras                      
  274     2.   3.   66.67    4.03        reuni+                      
  278     6.  10.   60.00   10.04        rua+                        
  295     3.   4.   75.00    7.49        tempo+                      
  296     8.  15.   53.33   10.57        tenh+                       
  298     5.   8.   62.50    9.02        teve                        
  303     2.   3.   66.67    4.03        tom+                        
  304    20.  35.   57.14   32.52        trabalh+                    
  313     3.   5.   60.00    4.95        vej+                        
  314     2.   4.   50.00    2.21        vem                         
  315     3.   3.  100.00   11.90        vendendo                    
  331 *  44. 166.   26.51    7.24 *      e                           
  335 *   3.   7.   42.86    2.25 *    0 estava                      
  339 *   5.  12.   41.67    3.51 *    1 tinha                       
  344 *   3.   5.   60.00    4.95 *    3 fui                         
  351 *   5.  11.   45.45    4.45 *    4 ate                         
  354 *  31. 125.   24.80    2.40 *    4 de                          
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  355 *   3.   5.   60.00    4.95 *    4 desde                       
  358 *   3.   4.   75.00    7.49 *    4 fora                        
  359 *   2.   4.   50.00    2.21 *    4 gracas-a                    
  365 *   8.  16.   50.00    9.15 *    5 assim                       
  368 *   4.   9.   44.44    3.34 *    5 nem                         
  370 *  18.  57.   31.58    5.33 *    5 porque                      
  372 *   8.  21.   38.10    4.38 *    5 quando                      
  376 *  13.  46.   28.26    2.08 *    5 se                          
  396 *   6.  15.   40.00    3.77 *    7 dele                        
  400 *  12.  31.   38.71    7.12 *    7 ele                         
  407 *  29. 105.   27.62    4.90 *    7 eu                          
  410 *   7.  18.   38.89    4.06 *    7 me                          
  411 *   4.   9.   44.44    3.34 *    7 mesmo                       
  412 *  15.  22.   68.18   33.22 *    7 meu                         
  413 *   5.   5.  100.00   19.94 *    7 meus                        
  415 *  10.  19.   52.63   12.98 *    7 minha                       
  417 *  20.  52.   38.46   12.39 *    7 na                          
  421 *   4.   8.   50.00    4.47 *    7 nos                         
  426 *   6.  10.   60.00   10.04 *    7 outro                       
  436 *   2.   4.   50.00    2.21 *    7 seu                         
  445 *   7.  17.   41.18    4.82 *    7 todo                        
  452 *   3.   4.   75.00    7.49 *    8 cinco                       
  453 *   3.   3.  100.00   11.90 *    8 dez                         
  457 *   3.   4.   75.00    7.49 *    8 quatro                      
  461 *   7.  15.   46.67    6.74 *    9 agora                       
  467 *   2.   4.   50.00    2.21 *    9 depois                      
  468 *   8.  22.   36.36    3.75 *    9 entao                       
  469 *  10.  20.   50.00   11.56 *    9 hoje                        
  474 *   7.  20.   35.00    2.84 *    9 muito                       
  475 *  38. 128.   29.69   10.74 *    9 nao                         
  476 *   8.  14.   57.14   12.24 *    9 sempre                      
  478 *  11.  37.   29.73    2.28 *    9 so                          
  481 *   7.  19.   36.84    3.40 *    M B                           
  490 *  73. 335.   21.79    5.07 *      *C                          
   
 Nombre de mots sélectionnés   :  103 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    191. soit : 51.62 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   3056. soit : 49.93 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.32 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    4    27.  37.   72.97    7.50        ach+                        
    8    13.  18.   72.22    3.22        ajud+                       
   11     5.   5.  100.00    4.75        ampli+                      
   13     6.   7.   85.71    3.32        ao                          
   14     8.   9.   88.89    5.13        aprend+                     
   18     7.   7.  100.00    6.69        arvore                      
   27     8.   9.   88.89    5.13        benefici+                   
   28     5.   6.   83.33    2.46        berco                       
   43     5.   6.   83.33    2.46        cham+                       
   47    43.  64.   67.19    7.51        coisa+                      
   48     5.   6.   83.33    2.46        coloc+                      
   50    11.  15.   73.33    2.95        comec+                      
   53     7.   7.  100.00    6.69        comunidade                  
   56    11.  13.   84.62    5.87        conhec+                     
   59     5.   5.  100.00    4.75        construc+                   
   60     4.   4.  100.00    3.79        construir                   
   64     6.   6.  100.00    5.72        creche                      

 123



   65     4.   4.  100.00    3.79        cresc+                      
   67     5.   5.  100.00    4.75        critic+                     
   70     7.   7.  100.00    6.69        curso+                      
   81     3.   3.  100.00    2.83        desenho                     
   83     6.   7.   85.71    3.32        dess+                       
   85     7.   7.  100.00    6.69        deveri+                     
   88     3.   3.  100.00    2.83        diego                       
   89     3.   3.  100.00    2.83        diferenc+                   
   96    11.  14.   78.57    4.23        diz+                        
  100     5.   5.  100.00    4.75        duas                        
  104     3.   3.  100.00    2.83        entendi                     
  108     7.   7.  100.00    6.69        envolv+                     
  115     6.   6.  100.00    5.72        estrutur+                   
  118     4.   4.  100.00    3.79        exemplo                     
  129     8.  10.   80.00    3.31        fazendo                     
  130    38.  61.   62.30    3.33        faz+                        
  140     6.   7.   85.71    3.32        forma+                      
  145     4.   4.  100.00    3.79        gostar+                     
  149     7.   8.   87.50    4.21        grupo+                      
  152     5.   5.  100.00    4.75        hospital                    
  157     3.   3.  100.00    2.83        igreja+                     
  162     8.  10.   80.00    3.31        interess+                   
  166     8.   8.  100.00    7.66        jardin+                     
  181     3.   3.  100.00    2.83        mala+                       
  192     7.   9.   77.78    2.53        mesma                       
  204     7.   7.  100.00    6.69        necessidade                 
  211     6.   7.   85.71    3.32        obra                        
  216     4.   4.  100.00    3.79        opini+                      
  217     5.   5.  100.00    4.75        organizac+                  
  223     7.   7.  100.00    6.69        palavra                     
  226     9.  11.   81.82    4.14        particip+                   
  227     9.  11.   81.82    4.14        part+                       
  239    11.  11.  100.00   10.62        pergunt+                    
  240     4.   4.  100.00    3.79        pesquisa                    
  241    25.  40.   62.50    2.13        pesso+                      
  242     5.   5.  100.00    4.75        plant+                      
  253     6.   6.  100.00    5.72        principio+                  
  258    78.  93.   83.87   51.73        projeto+                    
  259     3.   3.  100.00    2.83        proxim+                     
  263     3.   3.  100.00    2.83        purific+                    
  267     3.   3.  100.00    2.83        receb+                      
  285     7.   7.  100.00    6.69        sement+                     
  286     4.   4.  100.00    3.79        sentido                     
  287     4.   4.  100.00    3.79        serventia                   
  290     5.   5.  100.00    4.75        significa                   
  291     6.   6.  100.00    5.72        sociedade                   
  292    37.  39.   94.87   32.65        soci+                       
  294     6.   6.  100.00    5.72        supr+                       
  305    12.  13.   92.31    8.93        traz+                       
  307    52.  74.   70.27   12.88        uma+                        
  319     7.   8.   87.50    4.21        vez+                        
  321     7.   9.   77.78    2.53        vida                        
  325     4.   4.  100.00    3.79        visa+                       
  329     7.   7.  100.00    6.69        zoologico                   
  330 *  93. 163.   57.06    3.44 *      a                           
  349 *   3.   3.  100.00    2.83 *    3 seria                       
  357 *   4.   4.  100.00    3.79 *    4 entre                       
  361 *  31.  40.   77.50   12.03 *    4 para                        
  366 *  14.  19.   73.68    3.90 *    5 como                        
  387 *   5.   5.  100.00    4.75 *    7 algo                        
  389 *  17.  22.   77.27    6.16 *    7 alguma                      
  414 *  16.  21.   76.19    5.38 *    7 mim                         
  429 *   9.   9.  100.00    8.64 *    7 o-que-e                     
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  446 *   8.  11.   72.73    2.02 *    7 todos                       
  448 *  12.  15.   80.00    5.04 *    7 varias                      
  451 *  27.  33.   81.82   13.23 *    7 voces                       
  456 *   6.   7.   85.71    3.32 *    8 primeiro                    
  486 *  29.  37.   78.38   11.79 *    M LE                          
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   85 
 Nombre de mots marqués        :  432 sur  487 soit  88.71% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *   824   709  1417 
   
      M *     342 *   113    60   169 
      0 *      44 *    14    10    20 
      1 *     136 *    40    35    61 
      2 *       4 *     1     0     3 
      3 *      97 *    29    18    50 
      4 *     326 *    72    77   177 
      5 *     468 *   123   113   232 
      6 *      47 *    21     6    20 
      7 *    1002 *   284   246   472 
      8 *     101 *    23    28    50 
      9 *     383 *   104   116   163 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *   824   709  1417 
   
      M *     342 *     5    -8     0 
      0 *      44 *     0     0     0 
      1 *     136 *     0     0     0 
      2 *       4 *     0    -1     1 
      3 *      97 *     0    -1     0 
      4 *     326 *    -6     0     5 
      5 *     468 *     0     0     0 
      6 *      47 *     6    -3     0 
      7 *    1002 *     0     0     0 
      8 *     101 *    -1     0     0 
      9 *     383 *     0     9    -5 
   
 Chi2 du tableau            :      38.880700 
   
 Nombre de "1" distribués :  2950 soit 48 % 
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 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
   
   
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
   
 Nombre d'uce enregistrées :  555 
 Nombre d'uce classées     :  370 soit : 66.67% 
   
   
 Nombre d'uci enregistrées :    1 
 Nombre d'uci classées     :    0 soit :   .00% 
   
 
 
   
 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\lAURA\Leila Alceste\&& 
 _0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         12 
 Nombre de lignes analysées       :        136 
 Nombre total de lignes           :        257 
 Nombre de colonnes analysées     :          3 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .29069550 *    54.11037 *  54.110 * 
 *   2 *     .24653150 *    45.88964 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        252 
 Nombre de mots pleins retenus :        131 
 Nombre total de points        :        255 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
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 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2907 (   54.11 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2465 (   45.89 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
18 |                                   |                #01                |                      
17 |                                   |                                   |                      
16 |                                   |                     *B            |                      
15 |                                   |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                  |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                     
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                  |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +-----------------------------------*corpus_B---------------------------+                      
 1 |                                   *Part_Ben                           |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 3 | #03                               |                                   |                     
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                  |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                  |                      
12 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                         *C        |                      
14 |                                   |                       #02         |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2907 (   54.11 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2465 (   45.89 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                               vou |  das   tir+etic+                  |                      
19 |                         deix+   paulomud+vernov+.  .exist+iolandagente|                      
18 |                                   |    bolsa+sei fez  melhor+vailugar+|                      
17 |                                   |        sosseg+  . .carasgost+ganh+|                      
16 |                                   |              iafal+  famili+video+|                      
15 |       pesso+entend+               |                       ne          |                      
14 |                                   |                     peg+mostr+    |                      
13 |                                   |                         quer+    |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |  coisa+emprego                    |                                   |                      
10 |     as                            |                             concord+                     
 9 |                                   |                             vend+ |                      
 8 |    pens+                          |                              tent+|                     
 7 |   mesma                           |                                   |                      
 6 |  diz+                             |                                   |                      
 5 ach+seja                           |                                deu+                      
 4 |  interess+                        |                                 mundo                    
 3 |                                   |                                   |                     
 2 | conhec+                           |                                   |                      
 1 | vez+                              |                                 mor+                     
 0 +ajud+------------------------------+------------------------------pod+sab+                    
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |   deveri+uma+palavra              |                                   |                      
 3 |   comunidadesoci+envolv+          |                                 rua+                     
 4 |   curso+arvorejardin+             |                                   |                      
 5 |   mont+falt+diferente+            |                                tenh+                     
 6 |  projeto+                         |                                fic+                      
 7 |    traz+aprend+                   |                                   |                      
 8 forma+benefici+                    |                              dos  |                      
 9 |   aogrupo+                        |                                   |                      
10 |coloc+dess+                        |                             casa+ |                     
11 |  comec+faz+                       |                                   |                      
12 |       bairro+                     |                         diafilho+ |                      
13 |     num+vida                      |                       pro+estud+ |                      
14 |          pra+                     |         trabalh+jeit+muitapass+   |                      
15 |                                   |                  pai+  ano+boa+   |                      
16 |                                   |                  men+  mae+poss+  |                      
17 |                                   |             area+  oslembr+       |                      
18 |                    do             |           idade+educ+             |                      
19 |                   ideia+escol+    |     ness+da teve                  |                      
20 |                             precis+   dar+crianc+acontec+             |                      
21 |                                   |     aproveit+                     |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts   17 dont  13 superposés 
   
    x    y nom  
   
  -34   -3 pergunt+             
  -34   -3 sement+              
  -34   -3 zoologico            
  -34   -3 estrutur+            
  -34   -3 particip+            
  -34   -3 part+                
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  -34   -3 fazendo              
  -34   -3 opini+               
  -34   -3 aula+                
  -34   -3 maneira+             
  -34   -3 objetivo+            
  -34   -3 pensamento+          
  -34   -3 quest+               
   14   19 governo              
   17   19 professor+           
   18   17 dinheiro             
   20   17 aceit+               
  
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2907 (   54.11 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2465 (   45.89 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
21 |                                   alguem O eles                       |                      
20 |                               jaoutras bom  por-quetal                |                      
19 |                       o-que    C  |  legalD aita qualsao              |                      
18 |                quedelaquem        |          A      quantosalgumas    |                      
17 |             serou                 |              isso  souaquilo      |                      
16 |                aqui               |             maisla   tudoestou    |                      
15 |           menos                   |                      mas          |                      
14 |                                  |                        estaninguem|                      
13 |                                   |                       temmal      |                      
12 |                                   |                         varios    |                     
11 |      por                          |                           em      |                      
10 |      esse                         |                             ter   |                      
 9 |     essa                          |                            nada  |                      
 8 |   ali                             |                               ah  |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |  sobre                            |                                muito                     
 4 |  varias                           |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                 ele                      
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +aum--------------------------------+------------------------------ondenossa                   
 1 LEalguma                            |                              todovoce                   
 2 | o-que-e                           |                              naoate                      
 3 |  vocescerto                       |                                 dele                     
 4 |  essesvamos                       |                                nem                      
 5 |   essasestao                      |                                   |                      
 6 |  outra                            |                                eu |                      
 7 |   para                            |                               estava                     
 8 |   como                            |                                   |                      
 9 |                                   |                                  |                      
10 |                                   |                             hoje  |                      
11 |      mim                          |                         naEfoi    |                      
12 |      F                            |                       desde mesmono                      
13 |         estar                     |                        memeu      |                      
14 |                                   |                      tambem       |                      
15 |                                   |                     B omeus       |                      
16 |              todos                |                      sempre       |                      
17 |                tanto             |              tinha agoraera       |                      
18 |            cada-umde              |              so   porqueassim     |                      
19 |                  bemela melhor    |    que-se   com outroentao        |                     
20 |                                  minhanosquandoeque-nem               |                      
21 |                                   se  seupouco                        |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
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 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 dinheiro(20), famili+(17), bolsa+(9), ganh+(10), brasil+(5), compr+(5), 
dando(5), etic+(9), governo(9), ladr+(5), louc+(5), paulo(7), beleza(4), 
burro(4), caras(3), dona(4), fal+(23), gente(31), iolanda(5), melhor+(4), 
peg+(10), sosseg+(4), video+(5), vindo(3), aceit+(5), alternativo+(2), barato(2), 
desgracad+(2), ne(8), ouv+(2), porta+(2), tivesse(2), ve(5), videoteca(2), 
cab+(3), exist+(3), ia(4), logico(3), pag+(3), renda(3), roda(3), sei(11), 
tent+(5), tir+(4), vou(9), fez(6), mostr+(5), abrir(1), acab+(3), brown(1), 
carro+(1), cidad+(2), comercial(2), concord+(2), cultur+(2), dao(2), das(3), 
deix+(4), dev+(2), divulg+(2), esmola(2), filme(2), gost+(3), intencao(1), 
lugar+(4), mano(1), mat+(1), mes+(2), minutos(2), morro+(1), mud+(3), nov+(1), 
palhac+(2), pedindo(1), peguei(2), perceb+(2), professor+(1), quer+(13), 
troux+(2), uns(2), vai(14), vend+(2), ver(5), vi(3); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 ano+(16), filho+(20), mae+(20), men+(9), pai+(10), trabalh+(20), estud+(7), 
pass+(6), area+(5), comandante(3), crianc+(14), dia(8), dos(5), idade+(7), 
muita(7), pro+(8), vendendo(3), brinc+(3), diss+(3), fac+(3), lembr+(3), mao(2), 
olh+(3), os(13), pobre+(3), problema(3), rua+(6), tempo+(3), tenh+(8), teve(5), 
casa+(7), mundo(9), dificil(2), educ+(2), faculdade(2), favela(2), for(1), 
irmao+(2), jeit+(1), jovem(2), lado(2), ler+(2), momento(2), ocup+(1), poe(2), 
regras(2), reuni+(2), tom+(2), vej+(3), vermelho+(1), boa+(3), mor+(3), 
acomod+(2), acontec+(4), aproveit+(2), best+(1), cheg+(2), da(17), dar+(2), 
dei(1), deu+(4), dificuldade+(1), do(17), entidade+(2), epoca(1), escol+(5), 
espaco(2), faix+(1), feito(3), fic+(6), ideia+(4), informatica(1), ir(2), 
limit+(2), mand+(2), meio(2), ness+(2), otimo(1), patrulha(2), pod+(12), 
poss+(3), povo(2), precis+(6), profissao(1), public+(2), sab+(5), vem(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 projeto+(78), soci+(37), uma+(52), ach+(27), arvore(7), coisa+(43), 
comunidade(7), curso+(7), deveri+(7), envolv+(7), jardin+(8), necessidade(7), 
palavra(7), pergunt+(11), sement+(7), traz+(12), zoologico(7), aprend+(8), 
benefici+(8), conhec+(11), creche(6), estrutur+(6), principio+(6), sociedade(6), 
supr+(6), ampli+(5), construc+(5), critic+(5), diz+(11), duas(5), grupo+(7), 
hospital(5), organizac+(5), particip+(9), part+(9), plant+(5), significa(5), 
vez+(7), ajud+(13), ao(6), comec+(11), construir(4), cresc+(4), desenho(3), 
dess+(6), diego(3), diferenc+(3), entendi(3), exemplo(4), fazendo(8), faz+(38), 
forma+(6), gostar+(4), igreja+(3), interess+(8), mala+(3), obra(6), opini+(4), 
pesquisa(4), proxim+(3), purific+(3), receb+(3), sentido(4), serventia(4), 
visa+(4), ar(2), as(21), associac+(3), aula+(1), bairro+(4), bas+(1), 
beneficiar+(4), berco(5), bonit+(2), cesta+(1), cham+(5), chato(2), coloc+(5), 
consenso(1), continu+(1), convers+(2), custo(4), daqui(4); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 estou(8), sao(7), em(15), mas(20), por-isso-que(2), quanto(5), tal(3), ah(3), 
ai(11), bom(2), legal(2), olha(2), alguem(5), algumas(5), aquilo(5), deles(2), 
elas(1), esta(14), isso(19), la(18), ninguem(6), outras(3), por-que(9), qual(3), 
quantos(5), ta(9), tudo(7), varios(3), mil(3), ja(6), mal(4), muito(9), sim(2), 
A(35), D(25), O(14); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 

 130



 estava(3), tem(22), tinha(5), tive(1), foi(5), fui(3), ate(5), com(12), 
contra(1), de(31), desde(3), fora(3), gracas-a(2), assim(8), nem(4), porque(18), 
quando(8), que-nem(2), se(13), cada(1), dele(6), ela(6), ele(12), eu(29), me(7), 
mesmo(4), meu(15), meus(5), minha(10), muitas(1), na(20), no(10), nos(4), 
nossa(2), onde(3), outro(6), pouco(2), que-se(2), seu(2), todo(7), voce(14), 
cinco(3), dez(3), dois(2), quatro(3), seis(2), tres(2), agora(7), ainda(1), 
bem(5), depois(2), entao(8), hoje(10), nao(38), sempre(8), so(11), tambem(6), 
B(7), E(22), e(44), o(30); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 estao(10), estar(6), ha(3), sendo(3), ser(18), sera(3), seria(3), entre(4), 
menos(4), para(31), por(14), sem(4), sobre(6), como(14), tanto(5), tao(2), 
certo(1), vamos(5), algo(5), alguma(17), cada-um(5), essa(16), essas(6), 
esses(5), mim(16), outra(7), outros(3), o-que-e(9), si(2), sua(2), te(1), to(3), 
toda(5), todos(8), varias(12), voces(27), primeiro(6), um(38), aqui(12), F(7), 
LE(29), a(93); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *B(5); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  2 : 
 *C(73); 
 
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A7 dinheiro : dinheiro(23); 
A7 famili+ : familia(17), familiar(1), familias(4); 
A6 bolsa+ : bolsa(9), bolsas(2); 
A6 ganh+ : ganha(4), ganhando(2), ganhar(6); 
A5 brasil+ : brasil(2), brasileira(1), brasileiros(1), brasilia(1); 
A5 compr+ : compra(1), comprar(3), comprei(1); 
A5 dando : dando(5); 
A5 etic+ : etica(2), etico(8); 
A5 governo : governo(11); 
A5 ladr+ : ladrao(3), ladroes(2); 
A5 louc+ : louca(1), louco(4); 
A5 paulo : paulo(8); 
A4 beleza : beleza(4); 
A4 burro : burro(5); 
A4 caras : caras(3); 
A4 dona : dona(5); 
A4 fal+ : fala(2), falam(2), falando(8), falar(11), falaram(1), falas(1), 
falou(1); 
A4 gente : gente(52); 
A4 iolanda : iolanda(6); 
A4 melhor+ : melhorar(4); 
A4 peg+ : pega(2), pegando(1), pegar(4), pegasse(1), pego(1), pegou(3); 
A4 sosseg+ : sossegado(1), sossegar(3); 
A4 video+ : video(3), videos(2); 
A4 vindo : vindo(4); 
A3 aceit+ : aceita(3), aceitando(2), aceito(1); 
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A3 alternativo+ : alternativos(2); 
A3 barato : barato(4); 
A3 desgracad+ : desgracado(2); 
A3 ne : ne(9); 
A3 ouv+ : ouve(5); 
A3 porta+ : porta(2); 
A3 tivesse : tivesse(2); 
A3 ve : ve(5); 
A3 videoteca : videoteca(2); 
A2 cab+ : cabe(1), cabeca(2); 
A2 exist+ : existe(1), existem(1), existiram(1), existiu(1); 
A2 ia : ia(4); 
A2 logico : logico(3); 
A2 pag+ : paga(1), pagando(1), pagar(1); 
A2 renda : renda(4); 
A2 roda : roda(3); 
A2 sei : sei(12); 
A2 tent+ : tenta(1), tentando(3), tentar(1); 
A2 tir+ : tiram(2), tirando(1), tiro(1); 
A2 vou : vou(10); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B9 ano+ : ano(1), anos(17); 
B9 filho+ : filho(17), filhos(7); 
B9 mae+ : mae(21), maes(1); 
B7 men+ : menina(1), meninas(2), menino(4), meninos(4); 
B7 pai+ : pai(9), pais(5); 
B7 trabalh+ : trabalha(2), trabalhando(2), trabalhar(10), trabalhava(1), 
trabalhavam(1), trabalhe(1), trabalhei(3), trabalho(4), trabalhou(1); 
B6 estud+ : estuda(1), estudando(1), estudar(5), estude(1), estudou(1); 
B6 pass+ : passa(1), passam(1), passando(1), passava(1), passou(2); 
B5 area+ : area(5), areas(1); 
B5 comandante : comandante(4); 
B5 crianc+ : crianca(13), criancada(1), criancas(5); 
B5 dia : dia(8); 
B5 dos : dos(6); 
B5 idade+ : idade(8); 
B5 muita : muita(7); 
B5 pro+ : pro(9); 
B5 vendendo : vendendo(3); 
B4 brinc+ : brincar(3); 
B4 diss+ : disse(1), disso(2); 
B4 fac+ : faca(1), faco(2); 
B4 lembr+ : lembra(1), lembro(2); 
B4 mao : mao(2); 
B4 olh+ : olham(1), olhou(2); 
B4 os : os(13); 
B4 pobre+ : pobre(3); 
B4 problema : problema(3); 
B4 rua+ : rua(6); 
B4 tempo+ : tempo(3); 
B4 tenh+ : tenha(1), tenho(8); 
B4 teve : teve(5); 
B3 casa+ : casa(8), casamento(1); 
B3 mundo : mundo(10); 
B2 dificil : dificil(2); 
B2 educ+ : educacao(1), educar(1); 
B2 faculdade : faculdade(2); 
B2 favela : favela(3); 
B2 for : for(1); 
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B2 irmao+ : irmao(1), irmaos(1); 
B2 jeit+ : jeitinho(1); 
B2 jovem : jovem(2); 
B2 lado : lado(2); 
B2 ler+ : ler(2); 
B2 momento : momento(2); 
B2 ocup+ : ocupada(1); 
B2 poe : poe(2); 
B2 regras : regras(3); 
B2 reuni+ : reuniao(2); 
B2 tom+ : toma(1), tomando(1); 
B2 vej+ : veja(1), vejo(2); 
B2 vermelho+ : vermelho(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C9 projeto+ : projeto(95), projetos(12); 
C7 soci+ : sociais(6), social(34); 
C5 uma+ : uma(65), umas(1); 
C4 ach+ : acha(3), acham(1), achando(1), achar(1), achei(3), acho(21); 
C4 arvore : arvore(9); 
C4 coisa+ : coisa(44), coisas(8); 
C4 comunidade : comunidade(10); 
C4 curso+ : curso(6), cursos(1); 
C4 deveri+ : deveria(7), deveriam(1); 
C4 envolv+ : envolve(7), envolver(5); 
C4 jardin+ : jardinagem(11), jardineiro(1); 
C4 necessidade : necessidade(7); 
C4 palavra : palavra(12); 
C4 pergunt+ : pergunta(5), perguntar(1), perguntas(6), perguntou(2); 
C4 sement+ : semente(7), sementinha(1); 
C4 traz+ : traz(10), trazem(3), trazer(5); 
C4 zoologico : zoologico(8); 
C3 aprend+ : aprende(1), aprendem(2), aprender(6), aprendeu(1); 
C3 benefici+ : beneficia(2), beneficiam(1), beneficio(6); 
C3 conhec+ : conhece(2), conhecem(1), conhecer(4), conheco(4); 
C3 creche : creche(6); 
C3 estrutur+ : estrutura(4), estruturam(1), estruturar(1); 
C3 principio+ : principio(5), principios(1); 
C3 sociedade : sociedade(6); 
C3 supr+ : supre(1), suprir(3), supriu(2); 
C2 ampli+ : ampliada(1), ampliar(4), ampliasse(1); 
C2 construc+ : construcao(5), construcoes(1); 
C2 critic+ : criticar(4), critico(1); 
C2 diz+ : dizem(1), dizer(10); 
C2 duas : duas(5); 
C2 grupo+ : grupo(4), grupos(3); 
C2 hospital : hospital(5); 
C2 organizac+ : organizacao(6); 
C2 particip+ : participa(1), participamos(1), participantes(1), participar(5), 
participaram(1), participo(1), participou(1); 
C2 part+ : parte(5), partir(4); 
C2 plant+ : planta(1), plantacao(1), plantada(1), plantar(3), plantinha(1); 
C2 significa : significa(5); 
 
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
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 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : A 
 410  28 : A: so que as pessoas nao #querem ser ajudadas. D: nao #sei, #dona 
#iolanda. por-isso-que eu estou #falando que la, a #gente #tenta #mostrar a 
#porta. 
 213  19 : A #gente #vai e #divulga a #videoteca, #beleza. tem algumas pessoas 
que vao la pra #pegar os #videos mais #alternativos. ai voce #ve que tem 
hitchcock, fritz lang, varios, varios #caras la. 
 345  19 : B: depende #etico para quem #ne #iolanda sabe o-que eu acho da #bolsa 
#familia? O que o #governo #fez? pra ele #ganhar a eleicao: ah, eu faco isso, 
faco aquilo. 
 170  18 : em 80, 90, sao #paulo era a terra do emprego, nao #sei o-que, lota! 
nao #cabe mais #gente aqui! E o kassab #falar que, eu nao #vi a reportagem, mas 
ele #falou que nao saberia como #melhorar o transporte$ 
 392  18 : D: por-que eu #vou #comprar PD camera de #video com o #dinheiro que 
ele me deu. quantos por cento que estou #pagando? E tipo assim, coisa de #louco. 
 174  17 : D: porque a #gente e besta, #ne? nao e que a #gente e obrigada. E o-
que #mostram pra #gente. E a #gente esta desde #sei la quando; e a #gente 
#aceita$ 
 396  15 : estou #pegando #dinheiro do #barato la e #vou #comprar TV. quantos mil 
por cento eu #vou #pagar pra chegar com essa TV? E e da sony. 
 398  15 : mesmo #dando. olha que #louco! emprestimo. A maioria dos pobres se 
lasca. casas bahia tem um #dinheiro #desgracado e tem #gente que #fala que nao$ 
 397  14 : A sony e o-que? E americana? entendeu? E uma #roda. agente ta #falando 
de #etica #ne! E com-certeza alguem #vai ta #ganhando. 
 415  13 : A #gente #fez um documentario sobre o cara com a #familia dele. O cara 
fazia peca de teatro, ciranda, #cultura #brasileira no talo, #ne? A #familia dele 
contou pra #gente. na epoca que a #gente #fez a prefeitura estava #tentando tomar 
o teatro dela. 
 402  12 : que o homem, tal, consegui #pegar o #barato, pa. eu sou o cara. 
#beleza, conseguiu #pegar o #barato e tudo. O cara e #etico. foi la, #pegou o 
#barato, #trouxe. 
 358  11 : D: qual o numero de #ladroes que tem no #brasil$ 
 386  11 : como a #gente consegue #dinheiro pra esses projetos? A #gente tem que 
#ver os editais de audiovisual. da onde esta #vindo esse #dinheiro? esta #vindo 
do #governo, que eu estou arregacando, #falando mal por causa do #bolsa #familia. 
 388  11 : meu #dinheiro esta la. E eu #vou, escrevo o projeto e #pego. mas eu 
#peguei #dinheiro do #governo. E ai, eu estou #falando o-que do #governo$ 
 407  11 : mas ele e #burro. porque ele devolveu o #dinheiro. essa #roda e que e 
#louca. E por-que, uma vez eu #vi na globo que a policia militar sabia que em sao 
#paulo tinha mil e 200 bocas$ 
 461  11 : D: mas e #logico! E isso que #mostra pra #gente$ 
 347   9 : D: E isso, #dona #iolanda. pode ter. #dona #iolanda, voce nao #gosta 
de-vez-em-quando de sentar, #sossegar. tem #gente que #gosta de trabalhar, tem 
#gente que nao #gosta de trabalhar. 
 393   9 : mas pode ser outra coisa o #bolsa #familia, o cara da #dinheiro. nao 
#sei qual e a matematica, nao #sei mesmo$ 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : B 
 286  25 : la ele nao e meu #filho la eu sou #mae de todos #os 400, #dos 200, 
quando tem 200; #dos 50 quando tem 50. E eu #vejo a realizacao dele$ 
 335  24 : #muita #mae #poe. eu #lembro numa #reuniao #do meu #filho que um 
#menino tinha brigado com outro #menino e a #mae justificou o #filho ter batido 
no outro porque: ah, eu me separei #do meu marido. 
 118  21 : #trabalhavam #meio periodo, #podiam #estudar. E hoje em #dia o-que 
foi? eu acho que o #mundo esta perdido porque #os #meninos tem catorze, quinze, 
dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove #anos. 
 333  20 : E na minha familia tinha #problema como todo #mundo. A minha #mae 
tambem se separou #do meu #pai, casou de-novo, #teve tres #filhos. 
 132  19 : #favela tem #muita gente #boa, e que-nem #casa, tem #casa de gente 
#boa, #casa de gente ruim. nao tem esse #problema so na #favela. 
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 138  19 : voce anda no bairro todo #mundo #passando, #vendendo, voce ve aquela 
#criancada. entao esses projetos ou faria que esses #meninos voltassem a 
#trabalhar, #estudar e #trabalhar #do que ficarem com essa #idade so #estudando. 
 328  19 : B: tambem sempre #trabalhei fora e sempre convivi com meus #filhos. na 
minha #casa somos em cinco #irmaos. minha #mae toda vida #trabalhou. 
 147  16 : B: isso #acontece com a gente, a gente lida com #crianca de sete a 17 
#anos. E uma #idade #dificil de lidar com a #crianca e com #os #pais e pior. 
 281  15 : E impoe #regras tambem. E assim, ate-o #momento o projeto me beneficia 
porque eu #vejo a gratificacao #dos meus #filhos. me envolvi no projeto; fui 
obrigada. me tornei #mae de apoio #da #patrulha. porque eu estava perdendo meu 
#filho pra #comandante. 
 327  15 : porque as justificativas para #os jovens estarem largados e falta #da 
presenca #dos #pais. presenca. porque ser #pai e #mae ausentes? outro #dia 
#chegaram a essa conclusao la. eu nao concordo muito. porque, como eu #disse, 
sempre #trabalhei fora$ 
 496  14 : eu #tenho o quarto #ano primario. la, se voce nao saisse #da cartilha 
voce nao #passava. se voce nao soubesse #ler a cartilha. 
 142  13 : E: quando voce fala que o #pai e a #mae sao obrigados a #trabalhar e 
nao #podem, desculpe, eu sempre #trabalhei fora, meu marido tambem, e meu #filho 
#teve horario pra #brincar na #rua, #ficar na frente #da internet e #ficar na 
televisao$ 
 260  12 : meu #filho e um #menino muito timido, muito retraido mesmo. fez muito 
tratamento porque ele nem #sabia #brincar com outra #crianca #da #idade dele. 
 150  11 : E: eles #olham pra nos pensando eu queria que meus #pais fossem assim, 
porque a gente sorri a todo o #momento. ele #lembra #da discussao que ele 
presenciou #dos #pais, que sao separados e se encontraram casualmente, eles 
querem voce o #tempo todo. 
 237  11 : C: eu fui #crianca beneficiaria de projeto social desde #os sete 
#anos, #tenho 32 agora. A minha #mae #trabalhava o #dia todo, eu #ficava na 
#escola #meio periodo e a-tarde ia para o projeto social. 
 507  11 : E: meu #filho tem 15 #anos, foi #pro segundo colegial agora. gracas-a 
#deus muito bem. ate hoje nao me #deu nenhum #trabalho em #escola. 
 112  10 : A: A populacao que tem de #criancas na #area que eu #moro, porque e 
assim: a obra #do berco e encostada onde eu #moro, mas se ve #muita #crianca na 
#rua$ 
 120  10 : A #mae obrigada a #trabalhar, o #pai obrigado a #trabalhar. O #pai nao 
vai #ficar #tomando conta de #filho. se voces analisarem o-que #aconteceu de 80 
pra ca, essa mocada que #fica pra servir o exercito, ate ele servir e pegar o 
cartao na #mao. 
 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : C 
  33  18 : #envolve toda a #comunidade. #fazem #perguntas entre si sobre o-que-e 
#uma catapulta que esta na #mala$ 
 199  14 : LE: #interessante que voce #traz um #tipo de #serventia que e #uma nao 
#serventia. na sua #visao voce percebe que ha jovens que #faz o #curso 
independente de querer ser #jardineiro #pra #receber a #ajuda de #custo. 
  82  13 : E #uma ideia, que #comecou de um #projeto, #projeto #social. ela deu o 
#exemplo de um #zoologico. O #projeto de #uma #arvore, e #dessa #arvore vao sair 
#coisas. 
 202  13 : tudo isso eles #aprendem no #jardinagem tambem. so que eles nao se 
#interessam. #pra eles #acho que nao e #uma #coisa boa. #acho que eles vao porque 
muitos terminam o #curso e nao #recebem o diploma porque nao #aprendeu nada, nao 
se #interessou$ 
 230  13 : entao, a #principio, eu #acho que #deveria #suprir #uma #necessidade. 
eu #acho que e esse o intuito da #semente. quando alguem fala: vou #fazer #uma 
#associacao de tal #coisa. 
 182  12 : LE: E o-que #significa isso em relacao #ao #projeto #social$ 
  63  11 : LE: voces estao em busca de #uma #palavra, mas, #projeto de-que? E um 
#zoologico? um #hospital? parece que a #palavra #projeto #chama um adjetivo, um 
qualificativo. 
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 206  11 : D: ela pode se #interessar por #uma outra #coisa sem ser #jardinagem. 
E a #mesma #coisa que #dizer que eu to #fazendo o bem se eu rezar. 
 102  10 : porque os #projetos #sociais que eu #conheco, os de espaco tem 
limitacao. E eu #acho que #deveria #envolver todo mundo. A #sociedade, a 
#comunidade toda como na #obra do #berco eles tem #uma limitacao so para aquele 
#bairro. 
  41   9 : D: mas a #pergunta e o-que-e um #projeto. #projeto e alguma #coisa$ 
  45   9 : sera que a gente consegue #dizer tudo com isso #daqui? E a #sementinha 
que nasce e #cresce. O #projeto e o #comeco, #envolve #pra varias #coisas. 
 123   9 : E #uma tristeza. por-isso-que tem que #ampliar esses #projetos$ 
 252   9 : A O #projeto #beneficia quem usa. voce #aprende$ 
  36   8 : C: #projeto, para mim, e #uma #construcao. #pra essa #construcao 
precisa de #uma equipe, para #fazer alguma #coisa$ 
  46   8 : #projeto do #zoologico, #projeto do #hospital. tem #uma #estrutura 
#pra #comecar alguma #coisa. A #primeira #coisa que tem que #fazer #pra poder 
#comecar e #pensar: eu quero #fazer alguma #coisa. 
  52   8 : LE: ficou apenas #uma #pergunta: voces #dizem que o #projeto tem 
varias caracteristicas$ 
  60   8 : tem #uma #organizacao. um #desenho. porque se nao tiver #desenho, a 
gente nao #faz nada. #primeira #coisa tem que ter #planta. todos esses #projetos 
#sociais tem lugares para #as criancas brincarem. 
 155   8 : #falta criancas terem mais acesso #ao #zoologico; #falta alguma 
#coisa. entao quando algo #falta se #faz um #desenho, um #projeto. quando voces 
#trazem isso, da a #entender que voces #trazem o #projeto com #uma ideia muito 
positiva: o #projeto #traz o bem. O #projeto deve #trazer o bem$ 
 
 
   
 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2  24 a gente                                                   
 2  19 alguma coisa+                                             
 2  19 pra+ mim                                                  
 2  18 A gente                                                   
 2  18 todo mundo                                                
 3  16 hoje em dia                                               
 2  16 pod+ ser                                                  
 2  15 meu filho+                                                
 2  14 o projeto+                                                
 2  13 nao sei                                                   
 2  13 e o                                                       
 2  13 projeto+ soci+                                            
 2  12 nao tem                                                   
 2  12 que tem                                                   
 2  12 pra+ gente                                                
 2  12 bolsa+ famili+                                            
 2  10 um projeto+                                               
 2  10 que e                                                     
 2  10 e a                                                       
 2  10 as crianc+                                                
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1 10 bolsa+ famili+                                           
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 2 1  9 A gente                                                  
 2 1  9 nao sei                                                  
 2 1  8 pod+ ser                                                 
 2 1  6 todo mundo                                               
 2 1  6 a gente                                                  
 2 1  5 eu nao                                                   
 3 1  5 em sao paulo                                             
 2 1  5 o dinheiro                                               
 2 1  5 dona iolanda                                             
 2 1  4 eu vou                                                   
 2 1  4 que tem                                                  
 2 1  4 tem muito                                                
 2 1  4 peg+ o                                                   
 2 1  3 nao tinha                                                
 2 1  3 no mundo                                                 
 2 1  3 pra+ gente                                               
 2 1  3 faz+ nada                                                
 2 1  3 fal+ da                                                  
 2 1  3 do governo                                               
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2 12 meu filho+                                               
 2 2  5 nao tem                                                  
 3 2  5 hoje em dia                                              
 2 2  5 todo mundo                                               
 2 2  5 na rua+                                                  
 2 2  4 eu tenh+                                                 
 2 2  4 eu mor+                                                  
 2 2  4 que ele                                                  
 2 2  4 a trabalh+                                               
 2 2  4 pai+ e                                                   
 2 2  3 nao sab+                                                 
 2 2  3 nao pod+                                                 
 2 2  3 um projeto+                                              
 2 2  3 no projeto+                                              
 2 2  3 na minha                                                 
 2 2  3 minha mae+                                               
 2 2  3 e de                                                     
 2 2  3 e o                                                      
 2 2  3 e a                                                      
 2 2  3 a gente                                                  
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3 13 alguma coisa+                                            
 2 3 13 projeto+ soci+                                           
 2 3 10 o projeto+                                               
 2 3 10 a gente                                                  
 2 3  8 e o                                                      
 2 3  7 um projeto+                                              
 2 3  7 pra+ mim                                                 
 2 3  6 uma+ coisa+                                              
 2 3  5 varias pesso+                                            
 2 3  5 que voces                                                
 2 3  5 pod+ ser                                                 
 3 3  5 obra do berco                                            
 3 3  5 faz+ alguma coisa+                                       
 2 3  5 as crianc+                                               
 3 3  5 ajud+ de custo                                           
 2 3  4 E o                                                      
 2 3  4 varias coisa+                                            
 3 3  4 cada-um tem uma+                                         
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 2 3  4 que voce                                                 
 2 3  4 que e                                                    
 
 
   
 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         23 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        104 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         23 
 Poids total du tableau             :        223 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A5 etic+              |---------------+-----------+----------------+----+      
 A6 ganh+              |-------+-------+           |                |    |      
 A3 ne                 |-------+                   |                |    |      
 A5 dando              |---------------------+-----+                |    |      
 A5 governo            |------------+--------+                      |    |      
 A7 famili+            |----+-------+                               |    |      
 A6 bolsa+             |----+                                       |    |      
 A4 gente              |-------+-----------+-------------------+----+    |      
 A2 sei                |-------+           |                   |         |      
 A4 iolanda            |---------+---------+                   |         |      
 A2 tent+              |---------+                             |         |      
 A3 aceit+             |---------------------------+-----------+         |      
 A5 brasil+            |-----+---------------------+                     |      
 A5 ladr+              |-----+                                           |      
 A5 compr+             |----------+-----------+-----------+--------------+      
 A3 ve                 |----------+           |           |                     
 A7 dinheiro           |------------+---------+           |                     
 A5 louc+              |------------+                     |                     
 A5 paulo              |---------------+-----------+------+                     
 A4 peg+               |-------+-------+           |                            
 A4 video+             |-------+                   |                            
 A4 fal+               |-----------------+---------+                            
 A2 vou                |-----------------+                                      
   
  
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         21 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         75 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         21 
 Poids total du tableau             :        210 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 B4 rua+               |------------+----------------+-----------+-------+      
 B5 area+              |----+-------+                |           |       |      
 B5 muita              |----+                        |           |       |      
 B4 tenh+              |---------------------+-------+           |       |      
 B3 casa+              |---------------------+                   |       |      
 B7 trabalh+           |------------------------------+----------+       |      
 B5 dos                |-------------------------+----+                  |      
 B9 mae+               |-----+------------+------+                       |      
 B7 pai+               |-----+            |                              |      
 B9 filho+             |----------+-------+                              |      
 B4 teve               |----------+                                      |      
 B6 pass+              |----------+--------------+------------+----------+      
 B5 pro+               |----------+              |            |                 
 B7 men+               |-------------+-----------+            |                 
 B3 mundo              |-------------+                        |                 
 B6 estud+             |---------------+------------+---------+                 
 B5 crianc+            |-------+-------+            |                           
 B5 idade+             |-------+                    |                           
 B9 ano+               |---------------------+------+                           
 B5 dia                |--------+------------+                                  
 B4 os                 |--------+                                               
   
  
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         38 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        191 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         38 
 Poids total du tableau             :        471 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C4 ach+               |--------+-------------------+----------+------+-+       
 C4 deveri+            |--------+                   |          |      | |       
 C3 sociedade          |----------------+-----------+          |      | |       
 C4 comunidade         |---------+------+                      |      | |       
 C4 envolv+            |---------+                             |      | |       
 C3 benefici+          |-----------------+-------------+-------+      | |       
 C3 estrutur+          |-----------------+             |              | |       
 C2 ampli+             |-----------------------+-------+              | |       
 C3 conhec+            |---------+-------------+                      | |       
 C2 critic+            |---------+                                    | |       
 C2 organizac+         |------------------+-------------+----------+--+ |       
 C2 particip+          |------------------+             |          |    |       
 C4 palavra            |-----------------------+--------+          |    |       
 C3 aprend+            |--------+--------------+                   |    |       
 C4 curso+             |-+------+                                  |    |       
 C4 jardin+            |-+                                         |    |       
 C3 creche             |------------+--------------------+---------+    |       
 C2 hospital           |------------+                    |              |       
 C4 sement+            |----------+--------------+-------+              |       
 C2 plant+             |----------+              |                      |       
 C2 vez+               |-------------+-----------+                      |       
 C3 principio+         |+------------+                                  |       
 C4 necessidade        |+                                               |       
 C3 supr+              |+                                               |       
 C4 pergunt+           |-------------------+---------------+--------+---+       
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 C2 diz+               |-------------------+               |        |           
 C2 construc+          |---------+-----------------+-------+        |           
 C2 significa          |---------+                 |                |           
 C2 duas               |-------------------+-------+                |           
 C2 grupo+             |-----------+-------+                        |           
 C2 part+              |-----------+                                |           
 C5 uma+               |---------------------------+-----------+----+           
 C4 coisa+             |-------------+-------------+           |                
 C4 zoologico          |-------------+                         |                
 C9 projeto+           |---------+------------------+----------+                
 C7 soci+              |---------+                  |                           
 C4 arvore             |--------------+-------------+                           
 C4 traz+              |--------------+                                         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 2: Beneficiários Atendidos  
---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
  
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    25 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :          6 
        Nombre d'uc           :        318 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :          8 
        Nombre d'uc           :        287 
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  353 u.c.e classées sur   488 soit  72.34 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         417 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  142  131  144 
   
   1  142 *  129    7    6 
   2   99 *    5   90    4 
   3  176 *    8   34  134 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  142  131  144 
   
   1  142 *  309  -70  -87 
   2   99 *  -48  213  -53 
   3  176 * -118  -20  233 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 129uce) |------------------------------------------------+ 
             19                                                   + 
 Cl. 2 (  90uce) |------------------------------+                 | 
             17                                 |-----------------+ 
 Cl. 3 ( 134uce) |------------------------------+                   
 
 
  
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 129uce) |-----------------------------------------------+  
             19                                                  |+ 
 Cl. 2 (  90uce) |-------------------------------------+         |  
             18                                        |---------+  
 Cl. 3 ( 134uce) |-------------------------------------+            
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
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 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        412 
 Nombre de mots analysés                     :        254 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          1 
 Nombre de classes                           :          3 
    
         353 u.c.e. classées soit      72.336070% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :       2340 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       2971 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :   129. u.c.e.  688. "1" analysés ;  924. "1" suppl.. 
  2eme classe :    90. u.c.e.  577. "1" analysés ;  761. "1" suppl.. 
  3eme classe :   134. u.c.e. 1075. "1" analysés ; 1286. "1" suppl.. 
  
 
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    129. soit : 36.54 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1612. soit : 30.35 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   5.33 
 
  chi2 identification        num   effectifs   pourc.   
 
 30.26 *    M LEILA          409 *  44.  67.   65.67  
 27.62 *    7 voces          369 *  27.  35.   77.14                 
 25.31        pergunt+       184    14.  14.  100.00                 
 23.72        projeto+       196    38.  59.   64.41                 
 16.97        pens+          183    13.  15.   86.67                 
 16.14        soci+          223    30.  48.   62.50                 
 16.04        respond+       206     9.   9.  100.00                 
 14.21        mala           142     8.   8.  100.00                 
 12.68        etic+           87     9.  10.   90.00                 
 12.40        ide+           120     7.   7.  100.00                 
 12.40        abr+             1     7.   7.  100.00                 
 10.69        particip+      176    12.  16.   75.00                 
 10.60        experiencia+    90     6.   6.  100.00                 
 10.60        apresent+       14     6.   6.  100.00                 
  9.68 *    7 voce           368 *  24.  41.   58.54                 
  9.17        utopic+        240     7.   8.   87.50                 
  8.81        realidade      201     5.   5.  100.00                 
  8.81        forma          103     5.   5.  100.00                 
  8.81        boa+            26     5.   5.  100.00                 
  8.75 *    M INES           408 *  16.  25.   64.00                 
  8.38        diferente+      71     8.  10.   80.00                 
  7.45        salete         215     6.   7.   85.71                 
  7.45        bonit+          29     6.   7.   85.71                 
  6.91 *    M MAJU           410 *  27.  51.   52.94                 
  6.77 *    7 o-que-e        351 *   7.   9.   77.78                 
  5.76        risos          210     5.   6.   83.33                 
  5.76        ines           122     5.   6.   83.33                 
  5.25        pesquisa       185     3.   3.  100.00                 
  5.25        pela+          182     3.   3.  100.00                 
  5.25        grande         111     3.   3.  100.00                 
  5.22        gal            105     6.   8.   75.00                 
  4.86 *    6 bom            303 *   8.  12.   66.67                 
  4.13 *    7 quem-e         356 *   4.   5.   80.00                 
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  4.13 *    7 algumas        310 *   4.   5.   80.00                 
  4.13        respeit+       205     4.   5.   80.00                 
  4.13        mesma+         151     4.   5.   80.00                 
  4.13        ir             126     4.   5.   80.00                 
  4.13        historia+      113     4.   5.   80.00                                
  3.28 *    5 como           290 *  12.  22.   54.55                 
  2.58 *    4 sobre          287 *   3.   4.   75.00                 
  2.58        usar           239     3.   4.   75.00                 
  2.58        tivesse        233     3.   4.   75.00                 
  2.58        psicolog+      198     3.   4.   75.00                 
  2.58        ouv+           170     3.   4.   75.00                 
  2.58        nas            161     3.   4.   75.00                 
  2.58        interess+      125     3.   4.   75.00                 
  2.58        comec+          44     3.   4.   75.00                 
  2.44 *    7 outra          346 *   6.  10.   60.00                 
  2.44        dess+           67     6.  10.   60.00                 
  2.43 *    5 se             297 *  24.  52.   46.15                 
  2.39 *    7 todas          364 *   4.   6.   66.67                 
  2.39 *    3 somos          276 *   4.   6.   66.67                 
  2.39        serv+          221     4.   6.   66.67                 
  2.39        palavr+        174     4.   6.   66.67                 
  2.38 *    7 essas          324 *   5.   8.   62.50                 
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   55 
  
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     90. soit : 25.50 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1338. soit : 25.19 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   6.41 
 
  chi2 identification            num   effectifs   pourc.  
  24.71        cas+               37    19.  30.   63.33             
  24.50        precis+           194    12.  15.   80.00             
  24.09        pesso+            186    18.  28.   64.29             
  21.88 *    7 onde              345 *  10.  12.   83.33             
  16.57        coloc+             43     7.   8.   87.50             
  15.07        cois+              42    21.  42.   50.00             
  14.99        trabalh+          235    12.  19.   63.16             
  14.82        voluntario        253     5.   5.  100.00             
  14.82        seguranca         216     5.   5.  100.00             
  14.82        momento           155     5.   5.  100.00             
  13.63        local             137     6.   7.   85.71             
  13.63        hospital          116     6.   7.   85.71             
  13.59        ajud+               6     9.  13.   69.23             
  13.33        lugar+            138     8.  11.   72.73             
  13.25        uma+              237    31.  74.   41.89             
  12.67 *    M SALETE            412 *  11.  18.   61.11             
  11.82 *    7 este              328 *   4.   4.  100.00             
  11.82        acolh+              4     4.   4.  100.00             
  11.50        vai               241    19.  40.   47.50             
  11.08        vida              248     8.  12.   66.67             
  10.44        vez+              247    10.  17.   58.82   
   9.75        as                 15    21.  48.   43.75             
   8.84        tipo+             230     3.   3.  100.00             
   8.84        palhaco           175     3.   3.  100.00             
   8.84        medico+           147     3.   3.  100.00             
   8.84        cozinha            55     3.   3.  100.00             
   8.84        atendimento        19     3.   3.  100.00             
   8.84        associacao         18     3.   3.  100.00             
   8.84        apoio              12     3.   3.  100.00             
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   7.93        acontec+            5     4.   5.   80.00             
   6.87 *    9 aqui               383 *  15.  34.   44.12             
   6.70 *    7 esse               325 *  10.  20.   50.00             
   5.63 *    5 assim             288 *  17.  42.   40.48             
   5.48 *    8 um                 378 *  24.  65.   36.92             
   5.45        pai               172     4.   6.   66.67             
   5.30 *    1 tem               263 *  28.  79.   35.44             
   5.22 *    5 caso              289 *   3.   4.   75.00             
   5.22        voluntaria+       252     3.   4.   75.00             
   5.22        sai+              214     3.   4.   75.00             
   5.22        ness+             164     3.   4.   75.00             
   5.22        daquel+            61     3.   4.   75.00             
   5.22        alegr+              8     3.   4.   75.00             
   4.75        crianca+           57    22.  60.   36.67             
   4.39 *    0 estou             262 *   5.   9.   55.56             
   4.39        tempo             226     5.   9.   55.56             
   4.39        entr+              82     5.   9.   55.56             
   4.34 *    M MAJU              410 *  19.  51.   37.25             
   4.05 *    4 com               279 *  20.  55.   36.36             
   3.89 *    M E                 406 *  24.  69.   34.78             
   3.77 *    9 nunca             398 *   4.   7.   57.14             
   3.70 *    6 vamos             306 *   7.  15.   46.67             
   3.59 *    7 esta              327 *   8.  18.   44.44             
   3.54 *    1 ter               265 *   9.  21.   42.86             
   3.18 *    9 ainda             381 *   3.   5.   60.00             
   3.18 *    6 olha              305 *   3.   5.   60.00             
   3.18 *    3 fui               271 *   3.   5.   60.00             
   3.18        ve                243     3.   5.   60.00             
   3.18        lar+              132     3.   5.   60.00             
   2.93 *    4 por               285 *   9.  22.   40.91             
   2.70 *    7 seu               358 *   2.   3.   66.67             
   2.70 *    7 alguem            307 *   2.   3.   66.67             
   2.70 *    1 tinha             266 *   2.   3.   66.67             
   2.70        viv+              250     2.   3.   66.67             
   2.70        tecnic+           225     2.   3.   66.67             
   2.70        minuto+           153     2.   3.   66.67             
   2.70        convid+            53     2.   3.   66.67             
   2.59        constru+           50     4.   8.   50.00             
   2.48 *    3 ser               273 *  10.  26.   38.46             
   2.38 *    7 no                342 *  13.  36.   36.11             
   2.38 *    7 alguma            309 *   5.  11.   45.45             
   2.35        faz+               97    18.  53.   33.96             
           
 
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   71 
 
   
 
 
-------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    134. soit : 37.96 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   2361. soit : 44.45 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.02 
 
   chi2 identification                num   effectifs   pourc.  
 
  38.68 *    7 eles                   322 *  32.  38.   84.21         
  36.84 *    7 ele                    321 *  42.  57.   73.68         
  31.10        escol+                 84    20.  21.   95.24         
  23.86 *    7 na                     338 *  34.  49.   69.39         
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  22.06        marido                146    13.  13.  100.00         
  20.40        mei+                  149    14.  15.   93.33         
  19.76        crianca+               57    38.  60.   63.33         
  18.09 *    7 meu                    334 *  20.  26.   76.92         
  15.21        men+                  150    11.  12.   91.67         
  15.21        estud+                 86    11.  12.   91.67         
  15.21        cham+                  38    11.  12.   91.67         
  15.09        mes+                  152     9.   9.  100.00         
  15.00        os                    169    18.  24.   75.00         
  14.00        fic+                  100    25.  38.   65.79         
  13.91 *    7 eu                     329 *  52.  97.   53.61         
  13.65        pra+                  193    51.  95.   53.68         
  13.52        ano+                   11    10.  11.   90.91         
  13.45 *      o                      257 *  47.  86.   54.65         
  12.47        dia+                   70    11.  13.   84.62         
  11.83        hora+                 115     9.  10.   90.00         
  11.76        pro+                   197    12.  15.   80.00         
  11.67        vejo                   244     7.   7.  100.00         
  11.67        domingo                79     7.   7.  100.00         
  11.65 *    7 la                     331 *  18.  26.   69.23         
  11.61        do                     77    26.  42.   61.90         
  10.53 *    5 porque                 294 *  26.  43.   60.47         
  10.17        dinheiro               73     8.   9.   88.89         
   9.98 *    8 dois                   373 *   6.   6.  100.00         
   9.98        peg+                  181     6.   6.  100.00         
   9.98        inteir+               124     6.   6.  100.00         
   9.98        diretor+               74     6.   6.  100.00         
   9.88 *      e                      256 *  75. 160.   46.88         
   9.72        da                     59    33.  59.   55.93         
   9.37        gente                 107    31.  55.   56.36         
   9.27        vem                    245     9.  11.   81.82         
   9.27        muita                 159     9.  11.   81.82         
   8.53        das                    63     7.   8.   87.50         
   8.53        dar                    62     7.   8.   87.50         
   8.29        natacao               162     5.   5.  100.00         
   7.91        sab+                   212    13.  19.   68.42         
   7.72        tava                   224     8.  10.   80.00         
   7.24 *    7 mim                    336 *   9.  12.   75.00         
   6.93        mae                   140    10.  14.   71.43         
   6.92 *    8 cinco                  370 *   6.   7.   85.71         
   6.92 *    7 deles                  318 *   6.   7.   85.71         
   6.92 *    4 ate                    278 *   6.   7.   85.71         
   6.92        esporte+               85     6.   7.   85.71         
   6.92        bols+                  28     6.   7.   85.71         
   6.89 *    9 entao                  389 *  30.  56.   53.57         
   6.77        fal+                   94    33.  63.   52.38         
   6.75        lev+                  135    11.  16.   68.75         
   6.61 *    9 la-dentro              393 *   4.   4.  100.00         
   6.61 *    8 vinte                  379 *   4.   4.  100.00         
   6.61 *    7 minha                  337 *   4.   4.  100.00         
   6.61 *    7 meus                   335 *   4.   4.  100.00         
   6.61        dav+                   64     4.   4.  100.00         
   6.61        dando                  60     4.   4.  100.00         
   6.61        cancer                 35     4.   4.  100.00         
   6.61        aula+                  21     4.   4.  100.00         
   6.31 *      a                      255 *  58. 124.   46.77         
   6.22        assist+                17     7.   9.   77.78         
   5.73 *    M GAL                    407 *  17.  29.   58.62         
   5.42 *    3 foi                    270 *  11.  17.   64.71         
   5.34        tiver+                 232     5.   6.   83.33         
   5.34        registr+               203     5.   6.   83.33         
   5.34        ia                    117     5.   6.   83.33         
   4.95 *    9 a-tarde                385 *   3.   3.  100.00         
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   4.95 *    8 dez                    372 *   3.   3.  100.00         
   4.95 *    4 durante                281 *   3.   3.  100.00         
   4.95        termin+                228     3.   3.  100.00         
   4.95        senhor+                219     3.   3.  100.00         
   4.95        polici+               190     3.   3.  100.00         
   4.95        medo                  148     3.   3.  100.00         
   4.95        leite                 133     3.   3.  100.00         
   4.95        lanche                131     3.   3.  100.00         
   4.95        goes                  108     3.   3.  100.00         
   4.95        falt+                  93     3.   3.  100.00         
   4.77        sent+                  220     6.   8.   75.00         
   4.77        filho+                101     6.   8.   75.00         
   4.35        volt+                  251     8.  12.   66.67         
   4.35        tenh+                  227     8.  12.   66.67         
   4.29 *    5 quando                 295 *  10.  16.   62.50         
   4.20 *    9 nao                    397 *  48. 104.   46.15         
   3.97 *    9 so                     401 *  16.  29.   55.17         
   3.97 *    6 ai                     302 *  16.  29.   55.17         
   3.81        tir+                   231     4.   5.   80.00         
   3.81        teve                   229     4.   5.   80.00         
   3.81        rua                    211     4.   5.   80.00         
   3.81        olh+                  168     4.   5.   80.00         
   3.81        duas                   81     4.   5.   80.00         
   3.81        com+                   47     4.   5.   80.00         
   3.40 *    M ACM                    405 *   5.   7.   71.43         
   3.40        dificil                72     5.   7.   71.43         
   3.40        convers+               52     5.   7.   71.43         
   3.30        vou                    254    10.  17.   58.82         
   3.23 *    8 tres                   377 *   6.   9.   66.67         
   3.19 *    0 estao                  259 *   8.  13.   61.54         
   2.74 *    M A                      404 *  12.  22.   54.55         
   2.61 *    7 ela                    319 *  11.  20.   55.00         
   2.49        quer+                  199    10.  18.   55.56         
   2.36 *    8 seis                   376 *   3.   4.   75.00         
   2.36        mundo                 160     3.   4.   75.00         
   2.36        mao+                  145     3.   4.   75.00         
   2.36        lembr+                134     3.   4.   75.00         
   2.36        lado                  130     3.   4.   75.00         
   2.36        idade+                118     3.   4.   75.00         
   2.28 *    7 me                     332 *   8.  14.   57.14         
   2.28        fazendo                96     8.  14.   57.14         
   2.19 *    7 tudo                   367 *   7.  12.   58.33         
   2.19 *    6 certo                  304 *   7.  12.   58.33         
   2.19        grupo+                112     7.  12.   58.33         
   2.14        doac+                  78     4.   6.   66.67         
   2.12 *    7 todo                   365 *   6.  10.   60.00         
   2.09 *    9 junto                  392 *   5.   8.   62.50         
   2.09 *    3 era                    269 *   5.   8.   62.50         
   2.09 *    0 estar                  260 *   5.   8.   62.50         
   2.09        vao                    242     5.   8.   62.50         
   2.09        pobre+                187     5.   8.   62.50         
   2.09        mor+                  158     5.   8.   62.50         
 
  
 Nombre de mots sélectionnés   :  119 
 Nombre de mots marqués        :  358 sur  412 soit  86.89% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
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    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *   811   684  1106 
   
      M *     308 *   133    85    90 
      0 *      41 *    10    11    20 
      1 *     111 *    31    41    39 
      2 *       2 *     0     0     2 
      3 *      88 *    20    28    40 
      4 *     228 *    65    66    97 
      5 *     424 *   145   112   167 
      6 *      80 *    25    23    32 
      7 *     825 *   250   186   389 
      8 *     108 *    21    31    56 
      9 *     386 *   111   101   174 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *   811   684  1106 
   
      M *     308 *    23     0   -25 
      0 *      41 *     0     0     0 
      1 *     111 *     0     6    -2 
      2 *       2 *     0     0     2 
      3 *      88 *    -3     1     0 
      4 *     228 *     0     0     0 
      5 *     424 *     2     0    -2 
      6 *      80 *     0     0     0 
      7 *     825 *     0    -8    10 
      8 *     108 *    -7     0     4 
      9 *     386 *    -1     0     1 
   
 Chi2 du tableau            :      61.700650 
   
 Nombre de "1" distribués :  2601 soit 49 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
  Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :    
 Nombre d'uce enregistrées :  488 
 Nombre d'uce classées     :  353 soit : 72.34%   
 Nombre d'uci enregistrées :    1 
 Nombre d'uci classées     :    0 soit :   .00% 
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 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\Laura\Leila analises n 
 ovas\&&_0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         11 
 Nombre de lignes analysées       :        121 
 Nombre total de lignes           :        225 
 Nombre de colonnes analysées     :          3 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .28205000 *    55.64038 *  55.640 * 
 *   2 *     .22486600 *    44.35962 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 0 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        218 
 Nombre de mots pleins retenus :        114 
 Nombre total de points        :        221 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
   
   
 
 
 
 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2821 (   55.64 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2249 (   44.36 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                                  #02                                  |                      
19 |                                   |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                     
17 |                                   |                                   |                      
16 |                                   |                                   |                      
15 |                                   |                                  |                      
14 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                  |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                     
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                  |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +-----------------------------------*G-Bat------------------------------+                     
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                  |                      
 4 |                                   |                                   |                      
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 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                #01|                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |      #03                         |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2821 (   55.64 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2249 (   44.36 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
21 |                          entr+trabalh+                                |                      
20 |                   cont+asness+   .| ...vai ajud+precis+pesso+         |                      
19 |           voluntaria+cas+tipo+. . |localvez+uma+vida                  |                      
18 |                                   |               part+               |                      
17 |                                   |                   cois+           |                     
16 |                                   |                                   |                      
15 |             fez                   |                                   |                      
14 |                                   |                                  |                      
13 |                                   |                         constru+  |                      
12 |       semana                      |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |   crianca+                        |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                  |                                ach+                      
 5 |  creche+                          |                                   |                      
 4 |  par+                             |                                 serv+                   
 3 | lev+                              |                                   |                      
 2 | ver+                              |                                   |                      
 1 | mor+                              |                                  |                      
 0 +--cheg+sent+-----------------------+---------------------------------sei                      
 1 | tenh+                             |                                 ines                     
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 2 |                                   |                            dess+utopic+                  
 3 |                                   |                                 soci+                    
 4 |  muita                            |                                 salete                   
 5 |  do                               |                           pens+abr+                      
 6 |    dia+esporte+                   |                    pergunt+ide+ respond+                 
 7 | darhora+                          |                    projeto+mala pod+                     
 8 estud+dinheiro                      |                         bonit+etic+                      
 9 | ano+  observ+volt+convers+        |                    diferente+risos|                     
10 | unsvem cham+mei+peg+              |                            particip+                     
11 maridoos  assist+senhor+            |                            gal    |                      
12 |    mes+ genteescol+               |                          num+    |                      
13 |      da  nemen+                   |                          palavr+  |                      
14 |        voufic+                    |                                   |                      
15 |         das  bols+pra+            |                       sair        |                      
16 |         ruamae registr+           |                                   |                      
17 |           pobre+pro+              |                                  |                      
18 |               tavasab+pass+       |               dos                 |                      
19 |                 filho+  exemplo+dificil                               |                      
20 |                      fazendofal+ gost+poss+.grupo+erradoquer+         |                      
21 |                                   vao                                 |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    7 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   -1   20 associacao           
    2   20 faz+                 
    3   20 coloc+               
    4   20 tempo                
   -4   19 hospital             
   -2   19 lugar+               
    9  -20 diz+                 
   
 
 
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2821 (   55.64 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2249 (   44.36 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
22 |                                   SALETE                              |                      
21 |                                   tem                                 |                      
20 |                      comestou  taaqui um no ondeaindaesta             |                      
19 |                sersao   esse   tinhaassim    semsempre                |                      
18 |               nuncafui por        |             paravamos             |                      
17 |                                   |                O isso             |                      
16 |                                   |                    E              |                     
15 |           dele                    |                     ter           |                      
14 |                                   |                   aquilopouco     |                      
13 |                                   |                      agora       |                      
12 |       ali                         |                          jaalguma |                      
11 |                                   |                            mas    |                      
10 |     ai                            |                            que    |                      
 9 |                                   |                               nos |                      
 8 |    junto                          |                          essasMAJU                      
 7 |   foi                             |                          todosestamos                    
 6 |   ela                             |                               temos                      
 5 |  tres                             |                                ou |                      
 4 |                                   |                                essa                      
 3 |                                   |                                   |                     
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 2 | GAL                               |                                   |                      
 1 |                                   |                                 em|                      
 0 eramesmo----------------------------+----------------------------------INES                    
 1 | tudo                              |                                 outra                    
 2 | la                                |                              bembom                     
 3 |                                   |                             vocese|                      
 4 |                                   |                                 tao                      
 5 |                                   |                               de |                      
 6 |   cinco                           |                                LEILA                     
 7 |   ate                             |                               o-que                      
 8 |meudeles                           |                               mais|                      
 9 |eles  todoquando                   |                                   |                      
10 |       vinte                       |                             o-que-e                      
11 |     eleporque                     |                          nemvoces |                      
12 |       dois                        |                           como    |                      
13 |       sona                       |                          todas    |                      
14 |                                   |                                   |                      
15 |            estao                  |                                   |                     
16 |              muito                |                     sou           |                      
17 |                estar              |                   nao             |                      
18 |              depoismimentao       |              e                   |                      
19 |                    o meACM        |          tambem                   |                      
20 |                       quem    eucerto A    aatras                     |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
    
 
 
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 pergunt+(14), projeto+(38), abr+(7), etic+(9), ide+(7), mala(8), pens+(13), 
respond+(9), soci+(30), apresent+(6), boa+(5), bonit+(6), diferente+(8), 
experiencia+(6), forma(5), particip+(12), realidade(5), salete(6), utopic+(7), 
gal(6), grande(3), ines(5), pela+(3), pesquisa(3), risos(5), historia+(4), ir(4), 
mesma+(4), respeit+(4), albergue(2), belezura(2), fiz(2), gostaria(2), maju(2), 
quiser+(2), ach+(9), chao(2), comec+(3), dess+(6), dev+(2), diss+(2), dos(4), 
exist+(3), interess+(3), mont+(2), nas(3), num+(6), ouv+(3), palavr+(4), 
pod+(17), psicolog+(3), sair(3), sei(7), serv+(4), tivesse(3), traz+(2), usar(3); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 cas+(19), pesso+(18), precis+(12), acolh+(4), ajud+(9), cois+(21), coloc+(7), 
hospital(6), local(6), lugar+(8), momento(5), seguranca(5), trabalh+(12), 
uma+(31), vai(19), vida(8), voluntario(5), acontec+(4), apoio(3), as(21), 
associacao(3), atendimento(3), cozinha(3), medico+(3), palhaco(3), tipo+(3), 
vez+(10), alegr+(3), cadeir+(2), daquel+(3), ness+(3), pai(4), sai+(3), 
voluntaria+(3), entr+(5), tempo(5), faculdade(1), ganh+(1), lar+(3), ve(3), 
atend+(1), constru+(4), cont+(2), convid+(2), faz+(18), feito(1), fez(3), 
idealiz+(1), jeito(2), minuto+(2), part+(3), semana(3), tecnic+(2), viv+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 escol+(20), marido(13), mei+(14), ano+(10), cham+(11), crianca+(38), dia+(11), 
do(26), domingo(7), estud+(11), fic+(25), hora+(9), men+(11), mes+(9), os(18), 
pra+(51), pro+(12), vejo(7), bols+(6), da(33), dar(7), das(7), dinheiro(8), 
diretor+(6), esporte+(6), fal+(33), gente(31), inteir+(6), lev+(11), mae(10), 
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muita(9), natacao(5), peg+(6), sab+(13), tava(8), vem(9), assist+(7), aula+(4), 
cancer(4), dando(4), dav+(4), ia(5), registr+(5), tiver+(5), falt+(3), filho+(6), 
goes(3), lanche(3), leite(3), medo(3), polici+(3), senhor+(3), sent+(6), 
tenh+(8), termin+(3), volt+(8), beb+(2), compr+(2), com+(4), convers+(5), 
dificil(5), duas(4), horario(2), igu+(2), mand+(2), moc+(2), olh+(4), 
prefeitura(2), ric+(2), rua(4), teve(4), tir+(4), vou(10), acert+(2), almoc+(2), 
assado(2), carr+(2), cheg+(6), corr+(2), creche+(2), der+(1), deu+(3), diz+(5), 
doac+(4), errado(6), exemplo+(4), fav+(2), fazendo(8), frente(2), gost+(8), 
grupo+(7), idade+(3), jardim(2), lado(3); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 somos(4), sobre(3), como(12), nem(4), ou(5), se(24), tao(5), ah(4), bom(8), 
algumas(4), cada-um(2), essa(8), essas(5), nos(6), outra(6), outros(3), o-que-
e(7), quem-e(4), te(2), todas(4), voce(24), voces(27), bastante(2), mais(8), 
melhor(3), INES(16), LEILA(44), MAJU(27); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 estou(5), tem(28), ter(9), tinha(2), fui(3), ser(10), sera(1), com(20), para(4), 
por(9), sem(4), assim(17), caso(3), que(49), tal(1), olha(3), vamos(7), 
alguem(2), alguma(5), aquilo(2), dele(4), esse(10), esta(8), este(4), isso(10), 
naquela(1), no(13), onde(10), pouco(3), qualquer(1), que-se(2), seu(2), 
primeiro(2), um(24), agora(3), ainda(3), ali(3), aqui(15), ja(7), nunca(4), 
sempre(3), E(24), SALETE(11); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 estao(8), estar(5), estava(3), tive(2), ha(2), era(5), foi(11), ate(6), de(38), 
durante(3), porque(26), quando(10), tanto(2), ai(16), certo(7), algum(1), 
aquele(2), aqueles(2), deles(6), ela(11), ele(42), eles(32), eu(52), la(18), 
me(8), mesmo(4), meu(20), meus(4), mim(9), minha(4), na(34), ninguem(2), 
outro(2), quem(4), to(2), toda(3), todo(6), tudo(7), cinco(6), cinquenta(1), 
dez(3), dois(6), seis(3), tres(6), vinte(4), a-tarde(3), depois(6), entao(30), 
junto(5), la-dentro(4), muito(8), nao(48), so(16), tambem(9), tarde(1), A(12), 
ACM(5), GAL(17), a(58), e(75), o(47); 
  
 
 
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A6 pergunt+ : pergunta(9), perguntando(1), perguntar(2), perguntas(4); 
A6 projeto+ : projeto(44), projetos(9); 
A5 abr+ : abre(2), abrir(5); 
A5 etic+ : etica(7), etico(5); 
A5 ide+ : ideal(2), ideia(2), ideias(4); 
A5 mala : mala(10); 
A5 pens+ : pensa(1), pensado(4), pensam(1), pensando(5), pensar(3), pensasse(1); 
A5 respond+ : responda(1), respondem(2), responder(9), respondeu(2); 
A5 soci+ : sociais(5), social(35); 
A4 apresent+ : apresentacao(2), apresentam(1), apresentando(1), apresentar(2), 
apresente(1); 
A4 boa+ : boa(4), boas(1); 
A4 bonit+ : bonita(2), bonitas(1), bonito(3); 
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A4 diferente+ : diferente(4), diferentes(8); 
A4 experiencia+ : experiencia(6), experiencias(1); 
A4 forma : forma(6); 
A4 particip+ : participa(1), participam(6), participamos(2), participar(4), 
participem(1), participou(2); 
A4 realidade : realidade(7); 
A4 salete : salete(7); 
A4 utopic+ : utopico(8); 
A3 gal : gal(6); 
A3 grande : grande(3); 
A3 ines : ines(7); 
A3 pela+ : pela(3); 
A3 pesquisa : pesquisa(4); 
A3 risos : risos(5); 
A2 historia+ : historia(2), historias(3); 
A2 ir : ir(4); 
A2 mesma+ : mesma(2), mesmas(2); 
A2 respeit+ : respeitar(2), respeito(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B6 cas+ : casa(21); 
B6 pesso+ : pessoa(5), pessoas(13), pessoinha(1); 
B6 precis+ : precisa(7), precisam(4), precisamos(1), precisando(1), precisar(3); 
B5 acolh+ : acolhe(1), acolhem(1), acolher(2); 
B5 ajud+ : ajuda(6), ajudar(3), ajudo(1); 
B5 cois+ : coisa(18), coisas(5); 
B5 coloc+ : coloca(1), colocada(1), colocando(2), colocar(2), coloco(1); 
B5 hospital : hospital(7); 
B5 local : local(7); 
B5 lugar+ : lugar(7), lugares(1), lugarzinho(1); 
B5 momento : momento(5); 
B5 seguranca : seguranca(5); 
B5 trabalh+ : trabalha(1), trabalhar(8), trabalho(7); 
B5 uma+ : uma(38); 
B5 vai : vai(25); 
B5 vida : vida(9); 
B5 voluntario : voluntario(5); 
B4 acontec+ : acontece(3), aconteceu(1); 
B4 apoio : apoio(5); 
B4 as : as(23); 
B4 associacao : associacao(4); 
B4 atendimento : atendimento(3); 
B4 cozinha : cozinha(3); 
B4 medico+ : medico(2), medicos(1); 
B4 palhaco : palhaco(4); 
B4 tipo+ : tipo(3); 
B4 vez+ : vez(5), vezes(7); 
B3 alegr+ : alegrar(1), alegria(3); 
B3 cadeir+ : cadeira(2), cadeirinha(1); 
B3 daquel+ : daquele(3); 
B3 ness+ : nessa(1), nesse(4); 
B3 pai : pai(4); 
B3 sai+ : sai(3); 
B3 voluntaria+ : voluntaria(4), voluntariamente(2); 
B2 entr+ : entrada(2), entrando(1), entrei(2); 
B2 tempo : tempo(5); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
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C7 escol+ : escola(25), escolar(1); 
C6 marido : marido(14); 
C6 mei+ : meia(11), meio(6); 
C5 ano+ : ano(1), anos(10); 
C5 cham+ : chama(4), chamar(1), chamaram(1), chamava(1), chamei(1), chamou(4); 
C5 crianca+ : crianca(26), criancas(23); 
C5 dia+ : dia(14); 
C5 do : do(28); 
C5 domingo : domingo(7); 
C5 estud+ : estuda(2), estudam(2), estudando(1), estudar(4), estudava(2), 
estudo(2); 
C5 fic+ : fica(7), ficam(3), ficando(1), ficar(5), ficava(5), fico(3), ficou(2); 
C5 hora+ : hora(7), horas(6); 
C5 men+ : menina(1), menino(9), meninos(2), menor(1); 
C5 mes+ : mes(5), mesa(3), meses(1); 
C5 os : os(22); 
C5 pra+ : pra(78), pras(6); 
C5 pro+ : pro(12), pros(1); 
C5 vejo : vejo(7); 
C4 bols+ : bolsa(6), bolsista(1); 
C4 da : da(43); 
C4 dar : dar(7); 
C4 das : das(7); 
C4 dinheiro : dinheiro(12); 
C4 diretor+ : diretor(1), diretora(5); 
C4 esporte+ : esporte(8); 
C4 fal+ : fala(9), falada(2), falam(4), falando(1), falar(1), falaram(2), 
falava(1), falei(8), falo(1), falou(13); 
C4 gente : gente(36); 
C4 inteir+ : inteira(1), inteirinha(1), inteiro(4); 
C4 lev+ : leva(3), levar(5), levava(2), levis(4), levo(1); 
C4 mae : mae(11); 
C4 muita : muita(11); 
C4 natacao : natacao(6); 
C4 peg+ : pega(1), pegam(1), pegar(2), pego(1), pegou(1); 
C4 sab+ : sabado(7), sabe(2), sabem(2), saber(3); 
C4 tava : tava(8); 
C4 vem : vem(11); 
C3 assist+ : assistencia(1), assistente(6); 
C3 aula+ : aula(4), aulas(1); 
C3 cancer : cancer(6); 
C3 dando : dando(4); 
C3 dav+ : dava(5); 
C3 ia : ia(5); 
C3 registr+ : registra(2), registrado(2), registrar(3), registro(2), 
registrou(1); 
C3 tiver+ : tiver(5); 
C2 falt+ : falta(1), faltar(1), faltou(1); 
C2 filho+ : filho(2), filhos(4); 
C2 goes : goes(3); 
C2 lanche : lanche(4); 
C2 leite : leite(4); 
C2 medo : medo(4); 
C2 polici+ : policia(1), policial(3); 
C2 senhor+ : senhor(1), senhora(5); 
C2 sent+ : senta(2), sentar(1), sentia(1), sentir(3); 
C2 tenh+ : tenha(1), tenho(10); 
C2 termin+ : terminando(1), terminar(1), terminou(1); 
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 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : A 
 314  26  LEILA: trazendo pra vida de voces. voces todas, de alguma #forma, 
#participam de #projetos #sociais. #existe essa distancia tao #grande entre o 
#projeto que voces #participam e o #projeto #utopico$ 
 139  24  LEILA: nao, nao, #abre a #mala primeiro, antes da gente #responder o-
que-e #projeto #social, vamos #responder o-que-e #projeto? sem #social. so o-que-
e #projeto$ 
 130  22  LEILA: eu #gostaria de saber: pra voces, o-que-e #projeto #social? 
voces #podem #responder essa #pergunta atraves #dos objetos que tem na #mala. 
 138  22  INES: tem que #responder antes-de #abrir a #mala$ 
 283  22  LEILA: E uma #belezura. so que o #projeto #social na #realidade nao e. 
por-que? ai voces falam assim: mas mesmo as pessoas que #podem #ir a #albergue 
preferem a rua #pela liberdade$ 
 471  22  LEILA: mas com essas #mesmas #perguntas, #gal$ 
 414  19  LEILA: eu tava #pensando aqui na #palavra #etica. voces falaram em 
#utopico, vamos falar uma #palavrinha #diferente: #etica. segundo voces, o-que-e 
#etico #num #projeto #social$ 
 438  17  LEILA: entao, #gal, a gente ta #perguntando: o-que-e #etica em #projeto 
#social? voce tava falando pra #maju que o #projeto #social vai atras-de-quem-e 
pobre. 
 316  16  LEILA: por exemplo, a #salete #participa ou #participou de um #projeto 
#social, a #gal tem os filhos que #participam #dos #projetos #sociais, voces 
#participam de um #projeto #social. 
 360  16  LEILA: a outra #pergunta que eu queria fazer pra voces: na visao de 
voces, #pela #experiencia de voces, pra que #serve #projeto #social$ 
 133  15  MAJU: entao temos que #abrir a #mala$ 
 315  15  MAJU: O #projeto que nos #participamos$ 
 322  15  LEILA: E e #projeto #social$ 
 428  15  MAJU: #etica e um negocio serio, muito serio. ter #etica e muito serio. 
sera que nos somos? temos? temos que #perguntar pra nos #mesmas$ 
 432  15  LEILA: trazendo isso pro #projeto #social, o-que seria ser #etico no 
#projeto #social$ 
 446  15  como voce explicaria, o-que-e #etico #num #projeto #social$ 
 464  15  LEILA: E a #ines: ta #pensando ainda #ines$ 
 484  15  LEILA: voces ja tinham #pensado #num #projeto #social assim, antes$ 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : B 
 229  22  nao e porque e um #local onde #acolhe essas criancas que tem que ser um 
#lugar triste, pobre, sujo. nao, tem que ter #alegria, tem que ter, o #palhaco 
#vai #uma #vez por #semana levar essa #alegria, essa #coisa assim tem #vida. 
 104  15  ai #entrei. so #sai mesmo porque tinha que #trabalhar com meu #pai$ 
 169  15  MAJU: se for pra crianca, tem um #voluntario aqui que e um #palhaco, 
ele se #coloca. e um #palhaco que #vai #uma #vez por #semana divertir #as 
criancas. 
 228  15  mas assim, e voce #entrando #nesse #lugar voce esta levando flores. E 
aquele personagem assim, que dentro #daquele quarto onde tem #uma crianca ali, 
estava tudo branquinho, tudo muito sem #vida, o abajur amarelo com #as 
margaridinhas amarelas tambem deu um toque assim de um pouco mais de #vida. 
 357  15  SALETE: tem, porque #ajuda #as #pessoas que #precisam, que necessitam$ 
 175  14  MAJU: onde tem crianca tem que ter bola. olha, tem um bebezinho aqui. E 
a #cozinha. aqui tem o #local onde #vai ser o #atendimento #medico$ 
 250  12  SALETE: que e assim, #as #pessoas falam: vamos #fazer isso, mas nunca 
chega no #lugar algumas #coisas. #tipo #uma planta. #faz #daquele #jeito. 
 166  11  MAJU: esse e um #voluntario que #vai #trabalhar no conserto da #casa, 
encanamento. esse aqui pode ser o #seguranca desse #local. 
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 190  11  INES: E, mas pelo fato de ter cama de #hospital poderia ser alguma 
#coisa pra #pessoas que #precisam de cuidados #medicos sem #precisar de um 
#hospital, entendeu$ 
 106  10  SALETE: O cargo do meu #pai e #tecnico de #seguranca. eu #trabalho, ai 
eu #ajudo ele, tem #vez que a gente #vai dormir tres horas da manha, que eu ja 
sei #fazer #as #coisas dele. 
 235  10  MAJU: que nao e sempre assim. isso e #uma #coisa que nos sentamos aqui, 
quinze #minutos. bom seria que realmente, na verdade da #vida, ne, #as #pessoas 
em pouco #tempo se reunissem e: #ganhamos um terreno numa doacao; vamos 
#construir #uma #casa; 
  35   9  E #apoio muito este #trabalho social que #fazem. hoje em dia #as 
empresas ate estao admitindo #pessoas que estao engajadas neste #trabalho 
#voluntario, ne? fui muito #tempo #voluntaria, tambem, fui no HC, fui #voluntaria 
em creches, fui #voluntaria da cruz verde. 
 158   8  MAJU: primeiro #uma #casa$ 
 159   8  GAL: primeiro #uma #casa$ 
 191   8  MAJU: sim, mas se voce tem #uma #casa que tem criancas com AIDS tem que 
ter um #local assim. nao e um #hospital, e #uma #casa que assiste criancas, que 
recolhe criancas. 
 302   8  ele recebeu #uma #ajuda, foi pra um #local, levaram #uma #cadeira de 
rodas, ele ficou bastante #tempo de #cadeira de rodas, depois ele teve #as 
muletas. 
 321   8  E #uma #coisa que te da um #apoio. se voce #precisar do #atendimento 
alem do curso, voce tem um #apoio, e um #apoio bom$ 
  42   7  MAJU: nao, nao. eu entendi. E no #momento que elas estiverem falando eu 
espero a oportunidade, se me vier mais alguma #coisa eu #coloco. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : C 
  73  12  ele #ficava com #medo de so #estudar, ai ele fazia #natacao de-dia de 
#sabado e #domingo, e durante a semana, ele #ia #dar #aula #pras #criancas. 
  89  11  #pra mim e o #esporte. porque durante a semana eles ja #ficam o #dia 
#inteiro: #das sete e #meia as cinco, na #escola. entao, #domingo eles #falam: 
#mae, e o unico #esporte que a #gente tem #pra fazer$ 
 352  10  eu #mae, #levo o material #escolar, a roupa #do uniforme. somos a 
#gente que paga. entao, tem #os #padrinho. #os #padrinho #da todo #mes deposita 
assim cinquenta, vinte, trinta. 
 374  10  nao foi, como a #gente #tava #dando, que e aquele #senhor e aquela 
#senhora desviaram o #dinheiro e foram embora para #os estados unidos. 
 402  10  porque nao e certo. O #menino nao #tava se achando assim com as outras 
#crianca. que a #gente #sentia. ele #falava: eu #olho #pro meu pe #vejo que eu 
venho com tenis rasgado e #os #meninos #vem com tudo bonitinho, bem arrumado. 
  57   9  #das seis e #meia #da manha as dez #da noite eu estou de casa #pro 
trabalho, saio #do trabalho, #vou #pegar meus #filhos na #escola, cinco #horas, 
#volto #pra casa, #pra cuidar #da casa. 
 290   9  ele #ficou cinco #anos deitado num canto la, eu #estudava a-noite, 
#levava todo o meu #lanche #pra ele. E a #mocada #queria #saber por-que eu nao 
#comia meu #lanche. 
 263   8  na minha #rua tem #os velhos que #bebem cachaca e eu nao #tenho tanto 
#medo quanto #tenho dos #meninos. eu #tenho tanto #medo. eles nao #sabem. 
 337   8  ai a #diretora me #chamava: gal #vem ser voluntaria, aqui tem #muita 
#crianca. principalmente na #hora #do alimento. entao eu #ficava a-tarde 
#inteirinha ate quatro e #meia, cinco #horas, eu #ficava com as #criancas. 
 384   8  durante a semana ela #chama #os #pais daquelas #criancas #pra 
#conversar sobre o comportamento deles junto com outras #criancas. porque #teve 
mesmo uma outra #assistente social que #tava #conversando com a #gente, #falou: 
se eu fosse por esse com esse nao #ia #dar certo. 
 405   8  E #chamaram a #policia. na #hora que o #menino saiu #da #escola o 
#policial #chegou e foi o primeiro que #pegou, foi ele. 
  61   7  #fica ate uma e #meia. ai depois #da uma e #meia e que eles #vem #pra 
casa. no #domingo, as seis e #meia a #gente tem que #levar eles #pra #natacao, 
fazer #esporte. 
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  74   7  #dava uma #aula de #natacao e #dava #aula de informatica #pras 
#criancas. foi quando ele mudou de #horario a #escola, ai ele #ficava so uma vez$ 
 142   7  GAL: brinquedos que a #gente doa #pra #criancas. E o-que eu faco. eu 
#pego #os brinquedos velho #das #crianca, que eles usa mais, e #vou #dando sempre 
eles no metro. 
 369   7  ela #falou: mas #sabe, e que as #crianca tao sem #dinheiro. as 
#criancas tao sem #dinheiro porque a #gente ta #dando o #dinheiro e voces tao 
gastando todo o #dinheiro. 
 388   7  entao, que ela fez? ela juntou. #chamou #os #pais, aqui e #pro #pobre e 
#pro #rico, entao todos tem que ser #iguais. tem que #sentar na #mesa junto #pra 
#comer um #lanche, #pra discutir um assunto, #pra brincar$ 
 437   7  E #igual o #leite, #leite a #crianca so recebe se ele nao #tiver #falta 
na #escola$ 
  62   6  eles #fica ate #meio #dia e #meio. eu #volto #pra #pegar eles, #pra 
comecar meu #dia de #domingo, #pra #ver se eu consigo descansar. 
  
 
 
 
   
 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2  19 projeto+ soci+                                            
 2  15 na escol+                                                 
 2  15 eu vou                                                    
 2  14 e o                                                       
 2  14 a gente                                                   
 2  13 as vez+                                                   
 2  12 em cas+                                                   
 2  12 pra+ crianca+                                             
 2  12 as crianca+                                               
 2  11 nao e                                                     
 2  11 eu nao                                                    
 2  11 que eu                                                    
 2  10 nao tem                                                   
 2  10 tem que                                                   
 2  10 pra+ ele                                                  
 2   9 nao pod+                                                  
 2   9 com a                                                     
 2   9 e mei+                                                    
 2   9 pra+ voces                                                
 2   9 pra+ mim                                                  
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1 13 projeto+ soci+                                           
 2 1  5 nao sei                                                  
 2 1  5 que voces                                                
 2 1  5 de voces                                                 
 2 1  5 pra+ voces                                               
 3 1  5 abr+ a mala                                              
 2 1  4 eu vou                                                   
 2 1  4 se voce                                                  
 2 1  4 que voce                                                 
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 2 1  4 a gente                                                  
 3 1  4 num+ projeto+ soci+                                      
 2 1  3 nao e                                                    
 3 1  3 o-que-e projeto+ soci+                                   
 2 1  3 no projeto+                                              
 3 1  3 eu nao sei                                               
 2 1  3 ter uma+                                                 
 2 1  3 tem que                                                  
 2 1  3 e a                                                      
 2 1  3 a ines                                                   
 2 1  3 pra+ mim                                                 
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2  7 as vez+                                                  
 2 2  6 uma+ cas+                                                
 2 2  4 que vai                                                  
 2 2  4 tem um                                                   
 3 2  4 tem que ter                                              
 2 2  4 pod+ ser                                                 
 2 2  4 as pesso+                                                
 2 2  4 as crianca+                                              
 2 2  3 nao tem                                                  
 2 2  3 nao e                                                    
 2 2  3 alguma cois+                                             
 2 2  3 com as                                                   
 2 2  3 e um                                                     
 2 2  3 e o                                                      
 3 2  3 a gente vai                                              
 2 2  3 vai ser                                                  
 2 2  3 trabalh+ com                                             
 3 2  3 precis+ de um                                            
 2 2  2 E a                                                      
 2 2  2 nao sei                                                  
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3 11 na escol+                                                
 2 3  9 e mei+                                                   
 2 3  9 pra+ crianca+                                            
 2 3  8 e o                                                      
 2 3  7 a gente                                                  
 2 3  7 pra+ ele                                                 
 2 3  7 as crianca+                                              
 2 3  6 meu marido                                               
 2 3  6 o dinheiro                                               
 2 3  5 nao pod+                                                 
 2 3  5 eu nao                                                   
 2 3  5 eu tenh+                                                 
 2 3  5 ele fal+                                                 
 2 3  5 que eu                                                   
 2 3  5 pra+ mim                                                 
 3 3  4 eu nao vou                                               
 2 3  4 eu vou                                                   
 2 3  4 eu fal+                                                  
 2 3  4 ele fic+                                                 
 2 3  4 se eu                                                    
  
 
 
 
   
 ------------------------------ 
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 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         22 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        129 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         22 
 Poids total du tableau             :        217 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A4 bonit+             |----------+-------------------+--------------+---+      
 A4 realidade          |----------+                   |              |   |      
 A3 ines               |------------------+-----------+              |   |      
 A5 ide+               |--------+---------+                          |   |      
 A4 boa+               |--------+                                    |   |      
 A5 etic+              |----------------------------+-----------+----+   |      
 A6 pergunt+           |-----------------+----------+           |        |      
 A3 gal                |-----------------+                      |        |      
 A5 respond+           |-----------+-----------------+----------+        |      
 A5 abr+               |---+-------+                 |                   |      
 A5 mala               |---+                         |                   |      
 A4 apresent+          |------------------+----------+                   |      
 A4 forma              |------------------+                              |      
 A5 soci+              |------------------------+--------------+---------+      
 A6 projeto+           |------------+-----------+              |                
 A4 utopic+            |------------+                          |                
 A5 pens+              |---------+----------------+------------+                
 A4 experiencia+       |---------+                |                             
 A4 diferente+         |-------------+------------+                             
 A4 particip+          |-------+-----+                                          
 A4 salete             |-------+                                                
   
   
 
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         20 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         90 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         20 
 Poids total du tableau             :        232 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 B5 coloc+             |---------------------+----------+-----------+---+       
 B5 momento            |---------------------+          |           |   |       
 B5 trabalh+           |---------+-------------+--------+           |   |       
 B5 voluntario         |---------+             |                    |   |       
 B5 vai                |-----------------+-----+                    |   |       
 B5 local              |---------+-------+                          |   |       
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 B5 seguranca          |---------+                                  |   |       
 B6 pesso+             |------------------+--------------+----------+   |       
 B2 tempo              |------------------+              |              |       
 B4 as                 |-------+-------------------+-----+              |       
 B4 vez+               |-------+                   |                    |       
 B6 precis+            |-----------+---------------+                    |       
 B5 ajud+              |-----------+                                    |       
 B5 cois+              |-----------+----------+--------------+----------+       
 B5 vida               |-----------+          |              |                  
 B5 lugar+             |------------------+---+              |                  
 B5 uma+               |------------------+                  |                  
 B2 entr+              |---------------------------+---------+                  
 B6 cas+               |-----------------+---------+                            
 B5 hospital           |-----------------+                                      
   
   
 
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         44 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        134 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         44 
 Poids total du tableau             :        567 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C5 cham+              |---------+--------------------+---------+-----+--+      
 C4 diretor+           |---------+                    |         |     |  |      
 C5 do                 |--------------------+---------+         |     |  |      
 C2 filho+             |--------------------+                   |     |  |      
 C4 lev+               |---------------------+-------------+----+     |  |      
 C5 dia+               |---------+-----------+             |          |  |      
 C4 inteir+            |---------+                         |          |  |      
 C6 mei+               |---------+--------+--------+-------+          |  |      
 C2 volt+              |---------+        |        |                  |  |      
 C5 hora+              |------------+-----+        |                  |  |      
 C4 peg+               |------------+              |                  |  |      
 C7 escol+             |------------------+--------+                  |  |      
 C4 das                |------------------+                           |  |      
 C5 crianca+           |------------------------+----------------+----+  |      
 C5 pra+               |------------------------+                |       |      
 C5 estud+             |------+--------------------+---------+---+       |      
 C3 registr+           |------+                    |         |           |      
 C4 sab+               |--------------+------------+         |           |      
 C5 ano+               |-------+------+                      |           |      
 C5 vejo               |-------+                             |           |      
 C3 assist+            |-----------------+-----------+-------+           |      
 C4 dar                |------------+----+           |                   |      
 C3 ia                 |------------+                |                   |      
 C5 fic+               |-----------------+-----------+                   |      
 C5 domingo            |----------+------+                               |      
 C4 esporte+           |----+-----+                                      |      
 C4 natacao            |----+                                            |      
 C4 dinheiro           |-------------------+--------------+-------+------+      
 C6 marido             |-----------+-------+              |       |             
 C2 tenh+              |-----------+                      |       |             
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 C4 muita              |----------+---------------+-------+       |             
 C3 tiver+             |----------+               |               |             
 C4 bols+              |-----------------+--------+               |             
 C4 mae                |-----------------+                        |             
 C4 da                 |-------------------------+-----------+----+             
 C5 mes+               |------------+------------+           |                  
 C5 pro+               |------------+                        |                  
 C4 fal+               |----------------+--------------+-----+                  
 C4 gente              |----------------+              |                        
 C5 os                 |---------+---------------+-----+                        
 C4 tava               |---------+               |                              
 C4 vem                |------------+------------+                              
 C5 men+               |------+-----+                                           
 C2 sent+              |------+                                                 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 3: Beneficiários Protagonistas  
 
---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse :20/12/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    49 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :        474 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :        429 
   
  536 u.c.e classées sur   973 soit  55.09 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         717 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4 
 
    poids *  198  245  123  151 
   
   1  235 *  165   13   37   20 
   2  250 *   11  205    6   28 
   3  128 *   14   21   78   15 
   4  104 *    8    6    2   88 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
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   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4 
 
    poids *  198  245  123  151 
   
   1  235 *  317 -127    0  -33 
   2  250 * -103  390  -58  -22 
   3  128 *  -21  -21  210   -8 
   4  104 *  -24  -43  -19  295 
 
 
  
  
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 165uce) |---------------------+                            
             13                        |-------------------------+  
 Cl. 3 (  78uce) |---------------------+                         |  
             16                                                  |+ 
 Cl. 2 ( 205uce) |-------------------------+                     |  
             14                            |---------------------+  
 Cl. 4 (  88uce) |-------------------------+                        
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 165uce) |--------------------+                             
             11                       |---------------------------+ 
 Cl. 3 (  78uce) |--------------------+                           | 
             12                                                   + 
 Cl. 2 ( 205uce) |---------------------------+                    | 
             17                              |--------------------+ 
 Cl. 4 (  88uce) |---------------------------+                      
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        632 
 Nombre de mots analysés                     :        431 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          1 
 Nombre de classes                           :          4 
    
         536 u.c.e. classées soit      55.087360% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :       3791 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       4991 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
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  1eme classe :   165. u.c.e.  833. "1" analysés ; 1250. "1" suppl.. 
  2eme classe :   205. u.c.e. 1699. "1" analysés ; 2143. "1" suppl.. 
  3eme classe :    78. u.c.e.  618. "1" analysés ;  828. "1" suppl.. 
  4eme classe :    88. u.c.e.  641. "1" analysés ;  770. "1" suppl.. 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    165. soit : 30.78 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   2083. soit : 23.72 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   5.05 
 
  chi2 identification              num   effectifs   pourc.   
 
 36.55 *    M CARMEM                621 *  19.  21.   90.48          
 24.12 *    M LEILA                 628 *  52. 102.   50.98          
 22.62        estud+                130    13.  15.   86.67          
 20.36        ano+                   15    12.  14.   85.71          
 18.12        nome+                 268    11.  13.   84.62          
 15.95        historia              179     7.   7.  100.00          
 13.64        voluntari+            428     6.   6.  100.00          
 13.64        jorge                 208     6.   6.  100.00          
 13.64        carmem                 42     6.   6.  100.00          
 11.58        mud+                  255     8.  10.   80.00          
 10.82        comec+                 53    16.  27.   59.26          
 10.04        viv+                  426     6.   7.   85.71          
  9.49        don+                  109     7.   9.   77.78          
  9.06        teve                  390     4.   4.  100.00          
  9.06        quiser+               341     4.   4.  100.00          
  9.06        leg+                  214     4.   4.  100.00          
  8.95        escol+                125    14.  24.   58.33          
  8.23 *    M EDU                   623 *  27.  57.   47.37          
  7.86        sej+                  364     5.   6.   83.33          
  7.86        apresent+              19     5.   6.   83.33          
  6.78 *    8 vinte                 589 *   3.   3.  100.00          
  6.78 *    2 ha                    444 *   3.   3.  100.00          
  6.78        sair+                 360     3.   3.  100.00          
  6.78        robotica              355     3.   3.  100.00          
  6.78        idade                 183     3.   3.  100.00          
  6.78        aprendiz+              17     3.   3.  100.00          
  5.74        ultim+                403     4.   5.   80.00          
  5.69        senhor+               366     7.  11.   63.64          
  5.54 *    6 bom                   494 *  13.  25.   52.00          
  5.53 *    3 fui                   447 *   6.   9.   66.67          
  5.53        tava                  381     6.   9.   66.67          
  5.53        jovens                210     6.   9.   66.67          
  5.51        tenh+                 386    15.  30.   50.00          
  4.22        fal+                  139    30.  73.   41.10          
  4.08 *    M FRAN                  625 *   6.  10.   60.00          
  3.98 *    9 ja                    606 *  11.  22.   50.00          
  3.83        deu+                   89     5.   8.   62.50          
  3.70 *    9 realmente             613 *   3.   4.   75.00          
  3.70 *    8 quatro                586 *   3.   4.   75.00          
  3.70        pretend+              323     3.   4.   75.00          
  3.70        ok                    277     3.   4.   75.00          
  3.70        aula+                  27     3.   4.   75.00          
  3.68        gost+                 173     8.  15.   53.33          
  3.67        informac+             193     4.   6.   66.67          
  3.67        convers+               62     4.   6.   66.67          
  3.39 *    7 meu                   533 *  13.  28.   46.43          
  3.03        vou                   431    12.  26.   46.15          
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  2.64        instituic+            196     5.   9.   55.56          
  2.54        conhec+                58     9.  19.   47.37          
  2.32 *    7 me                    531 *  10.  22.   45.45          
  2.18 *    6 ah                    492 *   8.  17.   47.06          
  2.02 *    7 todas                 572 *   3.   5.   60.00          
  2.02 *    0 estou                 438 *   3.   5.   60.00          
  2.02        psicolog+             335     3.   5.   60.00          
  2.02        fac+                  138     3.   5.   60.00          
  2.02        dificuldade+           96     3.   5.   60.00          
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   56 
 
   
 
-------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    205. soit : 38.25 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   3842. soit : 43.75 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.29 
 
 chi2 identification      num   effectifs   pourc.    
 
87.71        soci+         375    71.  85.   83.53                   
64.36        ach+            3    85. 123.   69.11                   
33.58 *    5 que           486 * 146. 297.   49.16                   
26.95        pesso+        307    61. 100.   61.00                   
26.63        busc+          36    16.  16.  100.00                   
26.62        traz+         400    18.  19.   94.74                   
26.62        sociedade     374    18.  19.   94.74                   
24.39 *    7 ele           521 *  43.  65.   66.15                   
23.20 *    7 eu            528 * 110. 218.   50.46                   
20.74        projet+       331    73. 133.   54.89                   
19.83        vis+          424    14.  15.   93.33                   
16.45        transform+    398    10.  10.  100.00                   
15.57        uma+          404    60. 110.   54.55                   
14.46        poss+         317    14.  17.   82.35                   
13.71        quest+        340    12.  14.   85.71                   
13.19        forc+         159    10.  11.   90.91                   
12.13 *    7 si            566 *  11.  13.   84.62                   
12.13        agreg+         10    11.  13.   84.62                   
11.91 *    5 assim         471 *  25.  39.   64.10                   
11.45        possibilidad  316     7.   7.  100.00   e+              
11.45        felicidade    146     7.   7.  100.00                   
11.45        daquel+        77     7.   7.  100.00                   
11.41 *    4 de            457 *  79. 161.   49.07                   
11.30        diss+         102    17.  24.   70.83                   
11.18 *    7 voce          578 *  44.  80.   55.00                   
10.86        conheci+       57    13.  17.   76.47                   
 9.80 *    7 algum         502 *   6.   6.  100.00                   
 9.80 *    3 seria         451 *   6.   6.  100.00                   
 9.80        peixe         296     6.   6.  100.00                   
 9.48 *    9 entao         603 *  50.  96.   52.08                   
 9.10        diferente+     94    13.  18.   72.22                   
 8.44        mei+          239    10.  13.   76.92                   
 8.34        pergunt+      303     7.   8.   87.50                   
 8.15        trazendo      399     5.   5.  100.00                   
 8.15        hospital      181     5.   5.  100.00                   
 8.15        etic+         131     5.   5.  100.00                   
 8.15        enxerg+       122     5.   5.  100.00                   
 8.15        descobr+       84     5.   5.  100.00                   
 7.78        sei           363    12.  17.   70.59                   
 7.52        serv+         370     8.  10.   80.00                   
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 7.47        projetos      330    14.  21.   66.67                   
 7.43 *    9 nao           611 *  74. 157.   47.13                   
 7.35        vida+         420    17.  27.   62.96                   
 6.70        diz+          107    10.  14.   71.43                   
 6.67 *    7 isso          529 *  47.  94.   50.00                   
 6.62        sab+          359    28.  51.   54.90                   
 6.51 *    7 te            569 *   4.   4.  100.00                   
 6.51 *    5 para-que      481 *   4.   4.  100.00                   
 6.51        utiliz+       408     4.   4.  100.00                   
 6.51        universidade  406     4.   4.  100.00                   
 6.51        mao           230     4.   4.  100.00                   
 6.51        benefici+      31     4.   4.  100.00                   
 6.51        acess+          2     4.   4.  100.00                   
 6.49        pens+         299    27.  49.   55.10                   
 6.36 *    5 se            488 *  31.  58.   53.45                   
 6.30        dar+           79    13.  20.   65.00                   
 6.26 *    7 to            570 *  15.  24.   62.50                   
 6.06 *    9 sim           615 *   7.   9.   77.78                   
 6.06 *    7 aquela        507 *   7.   9.   77.78                   
 6.06        encontr+      117     7.   9.   77.78                   
 5.76 *    8 um            588 *  65. 139.   46.76                   
 5.65 *    9 dentro        600 *   8.  11.   72.73                   
 5.65        ensin+        118     8.  11.   72.73                   
 5.47 *    7 essa          523 *  18.  31.   58.06                   
 5.42        ver           417     9.  13.   69.23                   
 5.42        cultur+        69     9.  13.   69.23                   
 5.30 *    4 com           456 *  32.  62.   51.61                   
 5.28        crianca+       67    10.  15.   66.67                   
 5.22 *    M E_            624 *   5.   6.   83.33                   
 5.22 *    7 alguem        501 *   5.   6.   83.33                   
 5.22        pescar        305     5.   6.   83.33                   
 5.22        maneira       229     5.   6.   83.33                   
 5.22        maior+        225     5.   6.   83.33                   
 5.22        feliz+        147     5.   6.   83.33                   
 5.22        dando          75     5.   6.   83.33                   
 5.01 *    9 tambem        618 *  26.  49.   53.06                   
 4.91        as             23    33.  65.   50.77                   
 4.87 *    7 nenhuma       543 *   3.   3.  100.00                   
 4.87 *    6 certo         495 *   3.   3.  100.00                   
 4.87        soluc+        376     3.   3.  100.00                   
 4.87        ruim          358     3.   3.  100.00                   
 4.87        platao        311     3.   3.  100.00                   
 4.87        oportunidade  279     3.   3.  100.00   +               
 4.87        mostr+        253     3.   3.  100.00                   
 4.87        missao        247     3.   3.  100.00                   
 4.87        ler           217     3.   3.  100.00                   
 4.87        ingles        194     3.   3.  100.00                   
 4.87        impacto       188     3.   3.  100.00                   
 4.87        foc+          157     3.   3.  100.00                   
 4.87        esmola        126     3.   3.  100.00                   
 4.87        descoberta+    83     3.   3.  100.00                   
 4.87        der            82     3.   3.  100.00                   
 4.87        cri+           68     3.   3.  100.00                   
 4.87        consegu+       60     3.   3.  100.00                   
 4.87        caminho+       39     3.   3.  100.00                   
 4.86        da             72    36.  72.   50.00                   
 4.64 *      o             434 *  65. 142.   45.77                   
 4.33 *    7 ela           519 *  21.  39.   53.85                   
 4.22 *    5 ou            480 *  13.  22.   59.09                   
 4.22        form+         160    13.  22.   59.09                   
 4.16        peg+          295    12.  20.   60.00                   
 4.10 *    4 em            460 *  31.  62.   50.00                   
 3.87        coisa+         51    26.  51.   50.98                   
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 3.73 *    9 melhor        609 *   4.   5.   80.00                   
 3.73        jovem         209     4.   5.   80.00                   
 3.73        devido+        92     4.   5.   80.00                   
 3.73        clar+          50     4.   5.   80.00                   
 3.73        cap+           41     4.   5.   80.00                   
 3.61 *    9 bem           597 *  15.  27.   55.56                   
 3.61 *    7 o-que         553 *  15.  27.   55.56                   
 3.33 *      e             433 * 112. 266.   42.11                   
 3.31 *    7 varias        576 *   5.   7.   71.43                   
 3.31 *    7 outras        550 *   5.   7.   71.43                   
 3.31        usar          407     5.   7.   71.43                   
 3.09 *    7 todo          573 *   9.  15.   60.00                   
 3.09        vez+          419     9.  15.   60.00                   
 3.08 *    7 pouco         557 *  24.  48.   50.00                   
 3.07        exemplo       132     7.  11.   63.64                   
 3.06 *    7 sua           567 *   8.  13.   61.54                   
 3.06 *    7 outra         549 *   8.  13.   61.54                   
 2.58 *    7 voces         579 *  12.  22.   54.55                   
 2.47 *    3 sou           453 *  11.  20.   55.00                   
 2.40        pra+          320    62. 142.   43.66                   
 2.36 *    7 outro         551 *  10.  18.   55.56                   
 2.30 *    7 esta          527 *   3.   4.   75.00                   
 2.30 *    4 tras          469 *   3.   4.   75.00                   
 2.30 *    4 para          463 *   3.   4.   75.00                   
 2.30        vem           416     3.   4.   75.00                   
 2.30        vejo          415     3.   4.   75.00                   
 2.30        vara          413     3.   4.   75.00                   
 2.30        trajetoria+   397     3.   4.   75.00                   
 2.30        sentido       367     3.   4.   75.00                   
 2.30        parecid+      287     3.   4.   75.00                   
 2.30        ocorr+        276     3.   4.   75.00                   
 2.30        literalmente  221     3.   4.   75.00                   
 2.30        junta+        211     3.   4.   75.00                   
 2.08 *    7 por-que       555 *   4.   6.   66.67                   
 2.08 *    7 elas          520 *   4.   6.   66.67                   
 2.08 *    7 algo          500 *   4.   6.   66.67                   
 2.08        part+         289     4.   6.   66.67                   
 2.08        objetivo+     273     4.   6.   66.67                   
 2.08        limit+        220     4.   6.   66.67                   
 2.08        dig+           97     4.   6.   66.67                   
 2.04 *    7 qual          558 *   6.  10.   60.00                   
 2.04        famili+       140     6.  10.   60.00                   
 2.02        tipo+         391     5.   8.   62.50                   
 
 
Nombre de mots sélectionnés   :  146 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     78. soit : 14.55 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1446. soit : 16.47 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.92 
 
chi2 identification           num   effectifs   pourc.     
 
89.38        cooperativ+         63    16.  17.   94.12              
58.70        dificil             95    11.  12.   91.67              
54.51        trabalh+           396    26.  54.   48.15              
47.69        mes+               243     8.   8.  100.00              
45.97        entend+            120    13.  19.   68.42              
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44.34        casa+               43    12.  17.   70.59              
38.64 *    7 nos                545 *  17.  33.   51.52              
34.51 *    4 ate                455 *  12.  20.   60.00              
32.03 *    7 nada               540 *   9.  13.   69.23              
29.67        gente              168    23.  61.   37.70              
29.64        receb+             345     5.   5.  100.00              
29.43        mulher+            257     7.   9.   77.78              
28.89        costur+             65     6.   7.   85.71              
26.36        cheg+               46    14.  30.   46.67              
25.20 *    9 ainda              591 *   7.  10.   70.00              
24.63 *    6 ai                 493 *  17.  42.   40.48              
23.66        area+               21     4.   4.  100.00              
22.97 *    M MARA               629 *  10.  19.   52.63              
21.76 *    7 nosso              547 *   7.  11.   63.64              
21.48        ne                 262    34. 124.   27.42              
18.92        aprend+             18     7.  12.   58.33              
18.66        pass+              290     8.  15.   53.33              
18.45 *    3 somos              452 *   5.   7.   71.43              
17.71        nisso              266     3.   3.  100.00              
17.71        motiv+             254     3.   3.  100.00              
17.71        compr+              54     3.   3.  100.00              
17.39        numero             271     4.   5.   80.00              
17.39        final              154     4.   5.   80.00              
15.90 *    5 porque             482 *  22.  74.   29.73              
15.56 *    7 no                 544 *  18.  56.   32.14              
15.49        lev+               218     9.  20.   45.00              
15.41 *    7 la                 530 *  14.  39.   35.90              
13.25        val+               411     4.   6.   66.67              
13.25        negocio+           264     4.   6.   66.67              
12.38        pro+               334     5.   9.   55.56              
11.84 *    7 poucas             556 *   3.   4.   75.00              
11.84        muita              256     3.   4.   75.00              
11.84        maquina+           233     3.   4.   75.00              
10.79        pesso+             307    25. 100.   25.00              
 9.07 *      e                  433 *  51. 266.   19.17              
 8.85 *    7 esse               525 *   9.  26.   34.62              
 8.38 *    0 estamos            436 *   3.   5.   60.00              
 8.21 *    5 nem                479 *   4.   8.   50.00              
 8.04        dia+                93     6.  15.   40.00              
 7.47 *    9 nao                611 *  33. 157.   21.02              
 6.59        vista+             423     2.   3.   66.67              
 6.59        tir+               392     2.   3.   66.67              
 6.59        perdido            302     2.   3.   66.67              
 6.59        patrao             291     2.   3.   66.67              
 6.59        mail               224     2.   3.   66.67              
 6.59        fundacao           165     2.   3.   66.67              
 6.59        fiz+               156     2.   3.   66.67              
 6.59        empreendimento+    115     2.   3.   66.67              
 6.59        divisao            105     2.   3.   66.67              
 6.59        atualmente          26     2.   3.   66.67              
 6.20 *    7 eles               522 *   7.  21.   33.33              
 6.13 *    1 temos              440 *   3.   6.   50.00              
 6.02        as                  23    16.  65.   24.62              
 5.49 *    5 mas                478 *  19.  83.   22.89              
 5.04 *    4 por                465 *   9.  32.   28.13              
 4.57 *    9 ali                592 *   3.   7.   42.86              
 4.57        cham+               45     3.   7.   42.86              
 4.38        risos              354     5.  15.   33.33              
 4.30 *    1 tinha              442 *   4.  11.   36.36              
 4.30        empresa+           116     4.  11.   36.36              
 4.07 *    7 cada               511 *   2.   4.   50.00              
 4.07 *    5 assim-que          472 *   2.   4.   50.00              
 4.07        sai+               361     2.   4.   50.00              
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 4.07        pont+              315     2.   4.   50.00              
 4.07        mercado            241     2.   4.   50.00              
 4.07        materi+            235     2.   4.   50.00              
 4.07        invest+            200     2.   4.   50.00              
 4.07        gratificante       176     2.   4.   50.00              
 3.44 *    0 estao              437 *   3.   8.   37.50              
 3.44        particip+          288     3.   8.   37.50              
 3.44        deu+                89     3.   8.   37.50              
 3.35 *    9 hoje               604 *   8.  31.   25.81              
 3.35 *    3 ser                450 *   8.  31.   25.81              
 3.09 *      o                  434 *  27. 142.   19.01              
 3.09        pra+               320    27. 142.   19.01              
 3.05 *    1 ter                441 *   9.  37.   24.32              
 2.63        mor+               252     2.   5.   40.00              
 2.63        mesma+             242     2.   5.   40.00              
 2.63        dificuldade+        96     2.   5.   40.00              
 2.63        deve                90     2.   5.   40.00              
 2.60 *    6 legal              496 *   3.   9.   33.33              
 2.42 *      a                  432 *  36. 205.   17.56              
 2.32        do                 108    13.  62.   20.97              
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   88 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  4 => Contexte D                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     88. soit : 16.42 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1411. soit : 16.07 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.28 
 
 chi2 identification           num   effectifs   pourc.    
 
62.49        planej+            310    12.  12.  100.00              
46.60        mala               227     9.   9.  100.00              
41.34        represent+         349     8.   8.  100.00              
30.89        objetos            274     6.   6.  100.00              
30.89        planeja+           309     6.   6.  100.00              
25.69        lado               212     5.   5.  100.00              
25.12        acontec+             4     7.   9.   77.78              
24.82        circo               49     6.   7.   85.71              
21.32        hora+              180     7.  10.   70.00              
20.30        quer+              339    15.  34.   44.12              
20.52        bol+                34     4.   4.  100.00              
20.52        estrategia+        129     4.   4.  100.00              
20.52        ferida             148     4.   4.  100.00              
20.52        peguei             294     4.   4.  100.00              
19.64        pens+              299    19.  49.   38.78              
19.91        vai                410    18.  45.   40.00              
19.80        vao                412     5.   6.   83.33              
16.84        ness+              265     6.   9.   66.67              
15.36        atividade+          25     3.   3.  100.00              
15.36        funcionar+         163     3.   3.  100.00              
15.36        ping+              308     3.   3.  100.00              
14.87        figura+            151     4.   5.   80.00              
14.87        lazer              213     4.   5.   80.00              
13.60        momento+           249     7.  13.   53.85              
13.60 *    7 aquilo             510 *   7.  13.   53.85              
12.26 *    7 mim                535 *  11.  27.   40.74              
11.81        ideia+             184     7.  14.   50.00              
11.17        meta+              244     4.   6.   66.67              
11.17        respond+           350     4.   6.   66.67              
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11.17        teatro             382     4.   6.   66.67              
11.17 *    7 seus               565 *   4.   6.   66.67              
10.08        band+               29     3.   4.   75.00              
10.08 *    7 naquela            541 *   3.   4.   75.00              
 8.37        daqui               78     5.  10.   50.00              
 8.57        rend+              348     4.   7.   57.14              
 8.58        tempo+             385     6.  13.   46.15              
 6.90        dos                110     5.  11.   45.45              
 6.90        empresa+           116     5.  11.   45.45              
 6.62 *    7 voce               578 *  21.  80.   26.25              
 5.55        dinamica+           98     2.   3.   66.67              
 5.55        dinheiro            99     2.   3.   66.67              
 5.55        lembr+             216     2.   3.   66.67              
 5.55        signific+          372     2.   3.   66.67              
 5.55 *    7 aquele             509 *   2.   3.   66.67              
 5.55 *    7 com-que            515 *   2.   3.   66.67              
 5.55 *    9 nunca              612 *   2.   3.   66.67              
 5.70 *    7 outros             552 *   5.  12.   41.67              
 4.53 *    1 tem                439 *  26. 113.   23.01              
 4.56        pod+               314     7.  21.   33.33              
 3.26        palavr+            284     4.  11.   36.36              
 4.13        precis+            321     4.  10.   40.00              
 4.13 *    7 qual               558 *   4.  10.   40.00              
 4.47        os                 281    10.  34.   29.41              
 3.31        aproveit+           20     2.   4.   50.00              
 3.31        frente             162     2.   4.   50.00              
 3.31        invest+            200     2.   4.   50.00              
 3.31        sai+               361     2.   4.   50.00              
 3.63        num+               272    10.  36.   27.78              
 3.61        caus+               44     3.   7.   42.86              
 3.61 *    5 que-nem            487 *   3.   7.   42.86              
 3.74        projet+            331    29. 133.   21.80              
 2.70 *    8 um                 588 *  29. 139.   20.86              
 2.26        pra+               320    29. 142.   20.42              
 2.79        dar+                79     6.  20.   30.00              
 2.16        grupo+             177     5.  17.   29.41              
 2.16 *    9 agora              590 *   5.  17.   29.41              
 2.11 *    3 ser                450 *   8.  31.   25.81              
 2.11 *    7 essa               523 *   8.  31.   25.81              
 2.05        acab+                1     2.   5.   40.00              
 2.05        desejo+             85     2.   5.   40.00              
 2.05        mesma+             242     2.   5.   40.00              
 2.05 *    7 varios             577 *   2.   5.   40.00              
 
  
 
 Nombre de mots sélectionnés   :   72 
 Nombre de mots marqués        :  557 sur  632 soit  88.13% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
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        * Classes *     1     2     3     4 
 
  Clés  * Poids   *  1112  1887   714   665 
   
      M *     489 *   190   165    56    78 
      0 *      20 *     6     5     8     1 
      1 *     171 *    42    57    38    34 
      2 *       3 *     3     0     0     0 
      3 *     126 *    37    48    23    18 
      4 *     388 *    85   183    73    47 
      5 *     727 *   164   323   120   120 
      6 *     110 *    41    35    25     9 
      7 *    1511 *   333   700   232   246 
      8 *     166 *    42    70    22    32 
      9 *     667 *   169   301   117    80 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3     4 
 
  Clés  * Poids   *  1112  1887   714   665 
   
      M *     489 *    52   -19    -9     0 
      0 *      20 *     0    -2     8    -1 
      1 *     171 *     0    -6     4     3 
      2 *       3 *     8    -2     0     0 
      3 *     126 *     1    -1     0     0 
      4 *     388 *    -2     2     1    -3 
      5 *     727 *    -3     0     0     1 
      6 *     110 *     8    -5     3    -4 
      7 *    1511 *   -13     9    -1     2 
      8 *     166 *     0     0    -1     2 
      9 *     667 *     0     1     0    -6 
   
 Chi2 du tableau            :     130.005300 
   
 Nombre de "1" distribués :  4378 soit 50 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
 Nombre d'uce enregistrées :  973 
 Nombre d'uce classées     :  536 soit : 55.09% 
 Nombre d'uci enregistrées :    1 
 Nombre d'uci classées     :    0 soit :   .00% 
   
  
 
 
   
 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\Laura\Leila analises n 
 ovas\&&_0\C2_DICB.121                            
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 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         17 
 Nombre de lignes analysées       :        204 
 Nombre total de lignes           :        350 
 Nombre de colonnes analysées     :          4 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .27935250 *    39.79285 *  39.793 * 
 *   2 *     .21510420 *    30.64089 *  70.434 * 
 *   3 *     .20756020 *    29.56627 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 1 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        290 
 Nombre de mots pleins retenus :        197 
 Nombre total de points        :        294 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
17 |                      #04          |                                   |                      
16 |                                   |                                  |                      
15 |                                   |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
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10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                         #03       |                     
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                  |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +-----------------------------------*G_bpro-----------------------------+                      
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                  |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                  #01              |                     
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                  |                                   |                      
11 |          #02                      |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                      rend+      acontec+   momento+empresa+           |                      
19 |                   lado coloc+    represent+  quer+sai+                |                      
18 |               planeja+ .  hora+planej+      os                        |                      
17 |          circoband+mala  vao  bol+capacit+pra+                        |                      
16 |           dinheironum+ vainess+meta+caus+                             |                      
15 |                precis+            |                 tir+              |                      
14 |               ideia+              |                                  |                      
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13 |                          daqui    |                                   |                      
12 |        dospalavr+                 |                     pro+ne        |                      
11 |            pod+                   |           lev+                    |                      
10 |     pens+                         |                             gente |                      
 9 |                                   tempo+                              |                     
 8 |                                   |                       dificil     |                      
 7 |                                   |                        exist+     |                      
 6 |   dar+                           |              particip+  .film+mes+|                      
 5 |                                   |         pesquisa+final .costur+cham+                     
 4 |                                   |                 muitaentend+.numero                     
 3 |                                   |                   val+  cheg+.casa+                      
 2 | usar                              |                  fiz+aprend+  negocio+                   
 1 |                                   |                                  |                      
 0 +-projet+---------------------------+--------------------------mercadopass+                    
 1 |  encontr+                   exemplo                                risos                     
 2 |                                   |          jovens                   |                      
 3 |   jovem                       pesso+                            deu+dia+                     
 4 |    feliz+                         |          informac+                |                      
 5 agreg+ maior+ach+                   vou                    don+comec+   |                      
 6 | dando pescardiz+                  |       tenh+           apresent+   |                      
 7 pergunt+diferente+                  |voluntari+asuhum estud+   tava     |                      
 8 |   vida+                           |            leg+   historiaano+    |                      
 9 |        soci+                      |  jorgesenhor+nome+sej+quiser+     |                     
10 |     sab+  .traz+peixe   form+ ver |           viv+mud+                |                      
11 |  projetos  .   transform+busc+forc+            aula+                  |                      
12 |      uma+   etic+nov+    .felicidade    gost+convers+                 |                      
13 |      vez+   poss+coisa+sociedade  |        fal+   escol+              |                      
14 |            vis+   serv+   sei     |                                   |                      
15 |              quest+               |                                   |                      
16 |                mei+diss+  cultur+ |   peg+                            |                      
17 |                                   |                                  |                      
18 |                  conheci+   crianca+                                  |                      
19 |                                   |                                   |                      
20 |                                  da                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    9 dont   1 superposés 
   
    x    y nom  
   
  -12   18 prazer+              
  -11   18 funcionar+           
   26    6 cooperativ+          
   25    5 compr+               
   30    4 mulher+              
   31    3 trabalh+             
  -24  -10 possibilidad         
  -23  -11 acess+               
   -9  -12 ensin+               
   
 
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                             essas |                                   |                      
19 |                                   |      que-seonde                   |                      
18 |                                   |          tem                      |                      
17 |                  mim              |                  ser              |                      
16 |                 outrosseus        |                                   |                      
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15 |            sem               menos|                                   |                      
14 |              aquilo               |              A    e               |                      
13 |         junto                     |             cada                  |                      
12 |                             quanto|         que-nem       o-que-e     |                      
11 |                                   |                     tinhaMARA     |                     
10 |                                   |              como                 |                      
 9 |    qual            outro          |                agora              |                      
 8 |    varios                         |        aqui    por               |                      
 7 |    um                             o                  nosso  nemnada   |                      
 6 |                  isso  primeiro   so                       tres  eles |                      
 5 |  algo                             |              estaoporqueate    ter|                      
 4 | ou                                |          essequandosomos  noainda |                      
 3 voceoutra                           |     seu                      aitudo                     
 2 | essa                              |                 era    naestamosla|                      
 1 | varias                            |                                   |                      
 0 +-se------vamos---------------------+---------------------temosafoinos-dois                    
 1 |         dele        todo          ta       ali                        |                      
 2 | sua                               |                                mas|                     
 3 |                               o-que        FRAN                  depois                      
 4 |  que                              |          EDU      muitos     HEITOR                      
 5 |  dentro                      esses|          E                quatro  |                      
 6 |                                   |            LEILA          legalhoje                      
 7 |    elaem                   para   |              bom   CARMEM         |                     
 8 |    assim   voces O                |                         mesmotive |                      
 9 |              antesE_ melhorJORGE  |               pelo         tanto  |                      
10 |     aquelate    sobrealguem       |                fuimeu me  nossa  |                      
11 |     entao  elecerto  talveztodos  |                naoja              |                      
12 |           algum       pouco       |          VAL                      |                      
13 |                                   |                      ah muitas    |                      
14 |            to      sim            |        todas           mais       |                      
15 |            tambem       outras    |                     muito         |                      
16 |               si             por-quede                                |                      
17 |                                   |  olha           taoquem           |                      
18 |                   esta        minhaalguma                            |                      
19 |                        elaseu  sou|                                   |                      
20 |                          dezsao   |  bem com                          |                     
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 ano+(12), estud+(13), carmem(6), comec+(16), historia(7), jorge(6), mud+(8), 
nome+(11), voluntari+(6), aprendiz+(3), apresent+(5), don+(7), escol+(14), 
idade(3), leg+(4), quiser+(4), robotica(3), sair+(3), sej+(5), teve(4), viv+(6), 
jovens(6), senhor+(7), tava(6), tenh+(15), ultim+(4), ador+(2), bairro(2), 
fal+(30), fech+(2), infancia(2), itapecerica(2), serra(2), uhum(2), aula+(3), 
convers+(4), deu+(5), gost+(8), informac+(4), ok(3), pretend+(3), vou(12), 
cade+(1), cidade(2), conhec+(9), das(5), deix+(2), eh(1), entr+(4), escad+(2), 
explic+(2), fac+(3), ia(1), igreja(2), instituic+(5), interess+(3), manaus(1), 
mat+(1), mediador+(1), melhor+(2), mex+(1), ouvir+(1), peca+(2), pequen+(2), 
professor+(2), psicolog+(3), som+(1), sub+(1), surgiu(1), toc+(1), vaga+(1), 
vir+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
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 ach+(85), soci+(71), busc+(16), pesso+(61), projet+(73), sociedade(18), 
traz+(18), agreg+(11), conheci+(13), daquel+(7), diss+(17), felicidade(7), 
forc+(10), possibilidade+(7), poss+(14), quest+(12), transform+(10), uma+(60), 
vis+(14), descobr+(5), diferente+(13), diz+(10), enxerg+(5), etic+(5), 
hospital(5), mei+(10), peixe(6), pergunt+(7), projetos(14), sei(12), serv+(8), 
trazendo(5), vida+(17), acess+(4), benefici+(4), crianca+(10), cultur+(9), 
dando(5), dar+(13), encontr+(7), ensin+(8), feliz+(5), maior+(5), maneira(5), 
mao(4), pescar(5), sab+(28), universidade(4), utiliz+(4), ver(9), caminho+(3), 
coisa+(26), consegu+(3), cri+(3), da(36), der(3), descoberta+(3), esmola(3), 
foc+(3), form+(13), impacto(3), ingles(3), ler(3), missao(3), mostr+(3), 
oportunidade+(3), peg+(12), platao(3), ruim(3), soluc+(3), administra+(2), 
cap+(4), clar+(4), comunidade(2), dao(2), deveria(2), devido+(4), dizendo(2), 
edu(2), exemplo(7), futuro(2), imagin+(2), importante(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 cooperativ+(16), dificil(11), trabalh+(26), casa+(12), entend+(13), mes+(8), 
area+(4), cheg+(14), costur+(6), gente(23), mulher+(7), ne(34), receb+(5), 
aprend+(7), compr+(3), epoca(2), final(4), incubadora(2), inteiro(2), lev+(9), 
maquina+(3), motiv+(3), muita(3), negocio+(4), nisso(3), numero(4), pass+(8), 
prim+(2), pro+(5), retirada+(2), val+(4), verde(2), dia+(6), acredit+(1), as(16), 
atualmente(2), divisao(2), empreendimento+(2), espaco(1), exist+(1), film+(1), 
fiz+(2), fundacao(2), internacion+(1), irma+(1), mail(2), patrao(2), perdido(2), 
pesquisa+(1), prefeitura(1), tir+(2), vista+(2), cham+(3), gratificante(2), 
invest+(2), materi+(2), mercado(2), pont+(2), risos(5), sai+(2), particip+(3), 
pra+(27), ajud+(3), aluno+(1), deve(2), dificuldade+(2), do(13), fato(1), 
funcion+(1), ganh+(1), geral+(1), governo(1), heitor(1), jeito(1), mesma+(2), 
mor+(2), normal+(1), paulo(1), pena(1), pobrema+(1), procur+(1), propr+(1), 
semana(1), teimosa+(1), troc+(1), ve(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 planej+(12), mala(9), represent+(8), objetos(6), planeja+(6), acontec+(7), 
bol+(4), circo(6), estrategia+(4), ferida(4), hora+(7), lado(5), peguei(4), 
quer+(15), atividade+(3), figura+(4), funcionar+(3), ideia+(7), lazer(4), 
meta+(4), momento+(7), ness+(6), pens+(19), ping+(3), respond+(4), teatro(4), 
vai(18), vao(5), band+(3), daqui(5), dos(5), empresa+(5), fase+(2), filhos(2), 
publ+(2), rend+(4), tempo+(6), calcul+(1), capacit+(1), coloc+(1), credito+(1), 
dai(1), desenvolv+(1), dinamica+(2), dinheiro(2), lembr+(2), prazer+(1), 
signific+(2), os(10), pod+(7), precis+(4), aproveit+(2), caus+(3), frente(2), 
num+(10), palavr+(4), acab+(2), analis+(1), atingir(1), bols+(1), continu+(2), 
desejo+(2), diversas(1), faz+(13), fez(1), fic+(3), gostar+(1), grupo+(5), ir(1), 
lig+(2), monoton+(1), music+(2), necessariamente(1), opiniao(1), quase(1), 
rapid+(1), setor+(1), telefone(1), tent+(2), termin+(1), vot+(1); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 estou(3), tive(2), ha(3), era(6), fui(6), desde(1), fora(2), apenas(2), ah(8), 
bom(13), olha(2), alguns(2), aonde(1), me(10), meu(13), meus(2), qualquer(3), 
quantos(2), todas(3), cinco(1), cinquenta(2), quatro(3), tres(2), vinte(3), 
depois(2), infelizmente(2), ja(11), realmente(3), CARMEM(19), EDU(27), FRAN(6), 
HEITOR(2), LEILA(52), VAL(6); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 sao(10), seria(6), sou(11), com(32), de(79), dentro-de(2), em(31), para(3), 
segundo(2), tras(3), assim(25), mais-do-que(2), ou(13), para-que(4), que(146), 
se(31), tal(3), certo(3), oh(2), algo(4), alguem(5), algum(6), alguma(4), 
algumas(2), aquela(7), aquelas(1), cada-um(2), certa(1), de-que(2), ela(21), 
elas(4), ele(43), essa(18), esta(3), eu(110), isso(47), minha(14), nenhuma(3), 
outra(8), outras(5), outro(10), o-que(15), por-que(4), pouco(24), si(11), sua(8), 
te(4), to(15), todo(9), varias(5), voce(44), voces(12), dez(2), mil(1), um(65), 
bem(15), demais(2), dentro(8), em-cima(2), entao(50), melhor(4), sim(7), so(22), 
tambem(26), E(53), E_(5), JORGE(35), O(11), o(65); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
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 estado(2), estamos(3), estao(3), temos(3), ter(9), tinha(4), foi(3), ser(8), 
somos(5), ate(12), por(9), assim-que(2), caso(1), mas(19), nem(4), porque(22), 
por-isso-que(1), tanto(3), ai(17), legal(3), cada(2), comigo(1), dela(1), 
eles(7), esse(9), la(14), muitas(3), na(12), nada(9), no(18), nos(17), nossa(3), 
nosso(7), onde(3), o-que-e(4), poucas(3), tudo(5), dois(1), ainda(7), ali(3), 
hoje(8), mais(8), muito(13), nao(33), ABRINQ(1), MARA(10), a(36), e(51); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 tem(26), antes-de(1), sem(3), como(11), que-nem(3), aquele(2), aquilo(7), com-
que(2), essas(2), mim(11), naquela(3), naquele(1), outros(5), qual(4), quem-e(1), 
seus(4), ta(14), toda(1), varios(2), primeiro(2), agora(5), aqui(6), bastante(1), 
junto(1), nunca(2), A(8); 
  
 
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A6 ano+ : ano(2), anos(12); 
A6 estud+ : estudado(1), estudamos(1), estudando(3), estudava(1), estudei(3), 
estudo(4), estudou(2); 
A5 carmem : carmem(7); 
A5 comec+ : comeca(1), comecamos(1), comecando(1), comecar(4), comecei(5), 
comeco(1), comecou(4); 
A5 historia : historia(8); 
A5 jorge : jorge(8); 
A5 mud+ : muda(1), mudando(7), mudar(2); 
A5 nome+ : nome(11), nomes(1); 
A5 voluntari+ : voluntariado(1), voluntario(6); 
A4 aprendiz+ : aprendiz(3); 
A4 apresent+ : apresentacao(4), apresentando(1), apresentar(2); 
A4 don+ : dona(8); 
A4 escol+ : escola(21), escolas(1); 
A4 idade : idade(3); 
A4 leg+ : legais(3), lego(4); 
A4 quiser+ : quiser(4); 
A4 robotica : robotica(4); 
A4 sair+ : sair(2), sairam(1); 
A4 sej+ : seja(5), sejam(1); 
A4 teve : teve(4); 
A4 viv+ : vivencia(1), viver(1), viveu(1), vivia(3); 
A3 jovens : jovens(7); 
A3 senhor+ : senhora(9); 
A3 tava : tava(7); 
A3 tenh+ : tenha(3), tenho(14); 
A3 ultim+ : ultima(3), ultimo(3); 
A2 ador+ : adoro(2); 
A2 bairro : bairro(3); 
A2 fal+ : fala(6), falam(1), falando(6), falar(13), falas(1), falavam(1), 
falei(1), falo(2), falou(3); 
A2 fech+ : fecha(1), fechando(1); 
A2 infancia : infancia(4); 
A2 itapecerica : itapecerica(2); 
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A2 serra : serra(2); 
A2 uhum : uhum(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B9 ach+ : acha(2), acham(2), achamos(1), achava(3), acho(92); 
B9 soci+ : sociais(11), social(67), socias(1); 
B6 busc+ : busca(7), buscar(10); 
B6 pesso+ : pessoa(36), pessoal(1), pessoas(41); 
B6 projet+ : projeto(85); 
B6 sociedade : sociedade(21); 
B6 traz+ : traz(19), trazem(1), trazer(4); 
B5 agreg+ : agrega(3), agregando(1), agregar(7), agregou(1); 
B5 conheci+ : conheci(1), conhecimento(10), conhecimentos(2); 
B5 daquel+ : daquela(3), daquelas(1), daquele(3); 
B5 diss+ : disse(5), disso(12); 
B5 felicidade : felicidade(10); 
B5 forc+ : forca(8), forcando(2), forcar(1), forcassem(1), forcou(1); 
B5 possibilidade+ : possibilidade(2), possibilidades(5); 
B5 poss+ : possa(5), posso(14); 
B5 quest+ : questao(12), questoes(2); 
B5 transform+ : transforma(1), transformacao(5), transformar(6); 
B5 uma+ : uma(74); 
B5 vis+ : visa(3), visado(1), visando(1), visao(6), visava(1), visoes(3); 
B4 descobr+ : descobrir(4), descobriu(1); 
B4 diferente+ : diferente(11), diferentes(3); 
B4 diz+ : diz(2), dizem(2), dizer(6); 
B4 enxerg+ : enxergar(3), enxergo(2); 
B4 etic+ : etica(3), etico(4); 
B4 hospital : hospital(5); 
B4 mei+ : meia(1), meio(9); 
B4 peixe : peixe(7); 
B4 pergunt+ : pergunta(7), perguntou(1); 
B4 projetos : projetos(16); 
B4 sei : sei(12); 
B4 serv+ : serve(6), servico(1), serviu(1); 
B4 trazendo : trazendo(5); 
B4 vida+ : vida(17), vidas(1); 
B3 acess+ : acesso(4); 
B3 benefici+ : beneficiada(1), beneficiando(1), beneficio(2); 
B3 crianca+ : crianca(10), criancas(1); 
B3 cultur+ : cultura(13); 
B3 dando : dando(5); 
B3 dar+ : dar(14); 
B3 encontr+ : encontra(1), encontrar(1), encontre(1), encontrei(2), encontro(3); 
B3 ensin+ : ensinando(1), ensinar(5), ensinei(1), ensino(1); 
B3 feliz+ : feliz(4), felizes(1); 
B3 maior+ : maior(4), maiores(1); 
B3 maneira : maneira(6); 
B3 mao : mao(4); 
B3 pescar : pescar(6); 
B3 sab+ : sabe(21), sabem(1), saber(10), sabia(1); 
B3 universidade : universidade(4); 
B3 utiliz+ : utilizam(1), utilizamos(1), utilize(1), utilizou(1); 
B3 ver : ver(9); 
B2 caminho+ : caminho(2), caminhos(1); 
B2 coisa+ : coisa(15), coisas(13); 
B2 consegu+ : consegue(1), conseguir(1), conseguirem(1); 
B2 cri+ : cria(1), criar(2); 
B2 da : da(39); 
B2 der : der(4); 
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B2 descoberta+ : descoberta(3); 
B2 esmola : esmola(4); 
B2 foc+ : focada(1), focar(1), foco(1); 
B2 form+ : forma(12), formas(2); 
B2 impacto : impacto(3); 
B2 ingles : ingles(4); 
B2 ler : ler(3); 
B2 missao : missao(4); 
B2 mostr+ : mostra(4), mostrar(1); 
B2 oportunidade+ : oportunidade(2), oportunidades(1); 
B2 peg+ : pega(5), pegando(3), pegar(4), pego(1); 
B2 platao : platao(4); 
B2 ruim : ruim(3); 
B2 soluc+ : solucao(3), solucoes(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C9 cooperativ+ : cooperativa(11), cooperativas(4), cooperativismo(9), 
cooperativista(1); 
C9 dificil : dificil(17); 
C9 trabalh+ : trabalha(4), trabalhado(1), trabalham(1), trabalhamos(2), 
trabalhando(1), trabalhar(11), trabalhava(2), trabalhei(1), trabalho(8); 
C8 casa+ : casa(16), casas(1); 
C8 entend+ : entendem(1), entender(3), entenderam(1), entenderem(2), entendeu(8); 
C8 mes+ : mes(8), meses(2); 
C6 area+ : area(4); 
C6 cheg+ : chega(2), chegam(1), chegamos(1), chegar(6), chegava(2), chegou(4); 
C6 costur+ : costura(2), costurar(1), costurava(1), costureira(3), 
costureiras(1); 
C6 gente : gente(38); 
C6 mulher+ : mulher(4), mulheres(3); 
C6 ne : ne(41); 
C6 receb+ : recebe(1), recebemos(2), receber(1), recebeu(1); 
C5 aprend+ : aprende(5), aprenderam(2), aprendeu(2), aprendia(3); 
C5 compr+ : compra(1), comprando(1), comprar(1); 
C5 epoca : epoca(2); 
C5 final : final(5); 
C5 incubadora : incubadora(4); 
C5 inteiro : inteiro(2); 
C5 lev+ : leva(3), levamos(1), levar(5), levaram(1), leve(1), levou(1); 
C5 maquina+ : maquina(2), maquinas(1); 
C5 motiv+ : motivo(3); 
C5 muita : muita(3); 
C5 negocio+ : negocio(5); 
C5 nisso : nisso(3); 
C5 numero : numero(4); 
C5 pass+ : passa(1), passagem(6), passamos(1), passar(1), passou(1); 
C5 prim+ : prima(1), primeira(1); 
C5 pro+ : pro(4), pros(1); 
C5 retirada+ : retirada(3), retiradas(1); 
C5 val+ : vale(2), valente(1), valeu(1); 
C5 verde : verde(2); 
C4 dia+ : dia(6); 
C3 acredit+ : acreditam(1); 
C3 as : as(21); 
C3 atualmente : atualmente(2); 
C3 divisao : divisao(2); 
C3 empreendimento+ : empreendimento(2); 
C3 espaco : espaco(3); 
C3 exist+ : existe(1); 
C3 film+ : filme(1); 
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C3 fiz+ : fiz(1), fizemos(1); 
C3 fundacao : fundacao(2); 
C3 internacion+ : internacionais(1); 
C3 irma+ : irmao(1); 
C3 mail : mail(2); 
C3 patrao : patrao(3); 
C3 perdido : perdido(2); 
C3 pesquisa+ : pesquisa(1); 
C3 prefeitura : prefeitura(2); 
C3 tir+ : tira(1), tirar(1), tirava(1); 
C3 vista+ : vista(1), vistas(1); 
C2 cham+ : chama(1), chamaram(1), chamou(1); 
C2 gratificante : gratificante(2); 
C2 invest+ : investir(2); 
C2 materi+ : materia(1), material(1); 
C2 mercado : mercado(2); 
C2 pont+ : pontinhos(1), ponto(1); 
C2 risos : risos(5); 
C2 sai+ : sai(3); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte D 
 ------------------------------  
   
D9 planej+ : planeja(2), planejado(1), planejam(1), planejando(1), planejar(14); 
D8 mala : mala(13); 
D8 represent+ : representa(5), representacao(2), representam(1), representar(2); 
D7 objetos : objetos(7); 
D7 planeja+ : planejamento(8), planejamentos(1); 
D6 acontec+ : aconteca(3), acontecer(5), aconteceu(1); 
D6 bol+ : bola(5), bolando(1); 
D6 circo : circo(8); 
D6 estrategia+ : estrategia(1), estrategias(3); 
D6 ferida : ferida(5); 
D6 hora+ : hora(7); 
D6 lado : lado(6); 
D6 peguei : peguei(4); 
D6 quer+ : quer(7), querem(2), queria(1), quero(5); 
D5 atividade+ : atividade(3); 
D5 figura+ : figura(3), figuras(1); 
D5 funcionar+ : funcionario(2), funcionarios(2); 
D5 ideia+ : ideia(1), ideias(8); 
D5 lazer : lazer(4); 
D5 meta+ : meta(6); 
D5 momento+ : momento(7); 
D5 ness+ : nessa(1), nesse(5); 
D5 pens+ : pensa(10), pensando(3), pensar(11), pensei(1), penso(2); 
D5 ping+ : pinga(1), pingar(4); 
D5 respond+ : responde(2), responder(2); 
D5 teatro : teatro(4); 
D5 vai : vai(32); 
D5 vao : vao(6); 
D4 band+ : band(1), banda(2); 
D4 daqui : daqui(5); 
D4 dos : dos(5); 
D4 empresa+ : empresa(9); 
D4 fase+ : fase(1), fases(1); 
D4 filhos : filhos(2); 
D4 publ+ : publico(1), publicos(1); 
D4 rend+ : renda(2), render(2); 
D4 tempo+ : tempo(10); 
D3 calcul+ : calculando(1), calcular(1), calculista(1); 
D3 capacit+ : capacito(1); 
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D3 coloc+ : colocando(1); 
D3 credito+ : credito(1); 
D3 dai : dai(1); 
D3 desenvolv+ : desenvolver(1); 
D3 dinamica+ : dinamica(3); 
D3 dinheiro : dinheiro(2); 
D3 lembr+ : lembra(1), lembrando(1); 
D3 prazer+ : prazeroso(1); 
D3 signific+ : significa(1), significar(1); 
D2 os : os(12); 
D2 pod+ : pode(5), podem(4); 
  
 
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : A 
 714  37  EDU: E #falando de #escola ai chegando la tinha eu #comecei a ter #aula 
de #robotica, que era #aula de produtos da #lego mesmo. 
 256  35  CARMEM: meu #nome e #carmem eu nao #tenho muito a #falar. O que eu 
#tenho e o-que ela ja #explicou e tambem nao #gosto muito de #falar$ 
 319  35  LEILA: ta #estudando #psicologia e tem 25 #anos. ai tem a #dona CARMEM 
que nao #gosta de #falar muito, mas quando #fala informa muito bem e tem 25 e 
quantos mais? #anos$ 
 169  28  porque os diretores #falavam que so #deus na minha vida e quando 
depois-que eu #entrei no projeto em 2005, entao eu ja #tava quase no meu #ultimo 
#ano de #escola eu #comecei a fazer projetos, e fui #voluntario na #escola que eu 
destrui por muito tempo. 
 278  27  LEILA: #dona CARMEM, se a #senhora #quiser continuar #falando tambem$ 
 804  24  EDU: sim, porque voce pega, eu EDU, antes-de #entrar no #mudando a 
#historia e u #vivia muito no meu mundo, meu mundo #itapecerica da #serra e um 
lugar que #tenho. 
 136  19  EDU: bom, primeiramente, meu #nome e EDU e #vou #fala primeiramente um 
pouco o-que-e o projeto #mudando a #historia, ne. E quais sao os seus fundamentos 
e o projeto #mudando a #historia #comecou por uma empresa que todo mundo aqui 
#conhece que e a nokia, ne. 
 282  19  eu #tenho 25 #anos, ne? E #estudo #psicologia. pra quem nao #conhece A 
#cidade #escola #aprendiz, eles trabalham com a metodologia do #bairro #escola. 
 478  19  EDU: ai cabe a nos ta tentando atingir esses pontos pra ta quebrando um 
pouco. na hora que voce #tava #falando um pouco da #escola, eu #tava analisando 
mesmo, que eu #converso com alguns colegas meus sobre esse negocio da #escola 
hoje eu nao sou tao velho, eu #tenho vinte #anos so. 
 170  18  entao, e assemelhando o projeto com as mudancas que eu #tava tendo, 
entao eu #comecei a. eu #virei #voluntario na minha #escola durante tres #anos, 
ne, entao a #escola que eu destrui, que eu fazia bagunca, gracas ao #mudando a 
#historia #comecou a #mudar um pouco o meu modo de pensar na vida, o-que eu 
queria pra mim, 
 260  18  LEILA: A #senhora #entrou la quando, #dona #carmem$ 
 322  18  CARMEM: #tenho quantos #anos$ 
 951  18  VAL: bom, eu como a #dona mara e a #dona. #carmem$ 
 613  17  entao eu acho que a #senhora mesmo, mesmo sem ter #estudado, a #senhora 
sabe tao bem quanto eu EDU, so #tenho vinte #anos, ele que tem dezoito, o JORGE 
tem vinte e cinco, eu acho que a #senhora sabe bem mais-do-que qualquer um o-que-
e um projeto. 
 800  14  : EDU: pra #dona #carmem que ela disse que nao #teve #estudo, mas ela 
sabe tao bem o-que-e projeto quanto qualquer um de nos que estamos #estudando, e 
tudo mais. 
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 945  14  CARMEM: #gostei muito de #ouvir eles #falar. realmente, eles #deu 
ensinamento pra nos$ 
 726  13  E comida de graca chegava na #escola, #conversava com os amigos. mas 
nao tinha um projeto, uma meta, pra mim, pra mim chegar, sabe? ai o #aprendiz me 
#deu essa meta. por causa que chegando la eu tive #aula de musica, eu tive #aula 
de #robotica, eu tive #aula de circo. 
 441  12  JORGE: O #nome da #apresentacao e quinta as oito, porque realmente e 
quinta as oito da noite, tem muitas #pecas #legais. ja fui la uma vez, assisti a 
#peca que e uma #peca #muda. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : B 
 790  16  JORGE: E, eu #acho que o #conhecimento que os #projetos #sociais 
proporcionam de certa #forma e #permitem um #acesso #maior das #pessoas a outras 
#coisas, #sabe? 
 649  14  JORGE: que #platao, #acho que foi #platao que falava, que a #etica e um 
bem comum na #sociedade. entao o-que faz a #sociedade #feliz e a #questao #etica 
ne? entao seria um #projeto #social voce #buscar a #felicidade #da #sociedade em 
si. 
 756  12  eu #acho que e #meio que voce #pegar e que cada-um que ta aqui, quando 
pensa em #projeto #social pensa em varias melhorias em #questao de #ensino, em 
#questao de #vida #coisas que nos vimos no cotidiano. 
 853  12  EDU: ah, #sei la o #projeto #social pra quem #sabe #usar #serve pra 
muitas #coisas. E so #saber #usar. #igual bombril, ne, eu #acho que nao e para 
#uma #pessoa nao e individual$ 
 872  12  eu nao #sei, eu #acho que algumas #pessoas, podemos #dizer, que outras 
#pessoas dependendo #da classe #social, #poderia #buscar isso de #uma outra 
#maneira$ 
 876  12  de #dar #possibilidade de tambem as #pessoas #conseguirem #transformar 
a realidade onde vive. E eu #acho que #uma #coisa legal do #projeto #social e 
isso. 
 627  11  FRAN: ta bom, vai bom #acho que esse daqui chega #proximo, porque e 
levar o bem a alguem, e independente #disso, que isso #ocorra um #impacto na 
#pessoa, eu #acho que voce #agregar algum #conhecimento, #da #felicidade ou #dar 
#uma outra #visao de percepcao, 
 768  11  entao, e #ensinar, e #meio que o #projeto #social ele muda essa #visao 
de o porque #da #questao xis. O porque eu aprendo matematica, ou porque eu tenho 
que aprender #ingles? entao #acho que o #projeto #social ele #pega #coisas e faz 
as #pessoas aprender a pensar em #sociedade. 
 820  11  entao, eu #acho que #projeto #social #traz isso mesmo, que e a 
#sociedade, a #universidade, ela tras um #tipo de #conhecimento. 
 638  10  E isso que e um #projeto #social, sempre #buscar #agregar abencoando. 
eu #acho que e isso$ 
 660  10  eu #acho que essa face e muito mais cruel, essa face de voce #usar um 
#projeto #social, e #uma #pessoa pra voce #trazer #recursos pra si apenas. 
 706  10  vamos montar alguma #coisa pra o bem #da nossa #sociedade. #buscar 
#trazer #uma renda pra ca, todo mundo trabalhando. eu #acho que o #projeto 
#social #visa isso, ne? eu #acho que tem muito #daquela #maneira de #dar: o-que 
fazer tambem, pra ter essa #vara de #pescar, ne. 
 744  10  mas eu #acho que o #projeto #social tem esse #objetivo de #transformar. 
E de #transformar #agregando. E entao eu #vejo que a #missao, vamos #dizer, dos 
#projetos #sociais, na minha #visao, seria de diminuir desigualdades de 
#distribuir #oportunidades. 
 771  10  eu EDU sou #capaz de #saber #ingles e espanhol, porque que ele nao e 
#capaz? entao o #projeto #social e sim, #pega #conhecimentos meus e transmite 
aquelas #pessoas que nao #sabem, e elas parar pra pensa como eu. 
 792  10  como eu #posso aprender com um #jovem de dezesseis anos, #sabe? #sei 
la, eu #acho que e essa configuracao que esses #projetos #sociais #dao, essas 
#possibilidades que esses #projetos #dao pras #pessoas eu #acho que e bem mais 
interessante do que, eu levar um #conhecimento que tambem se aprende na 
#universidade, 
 821  10  escola #traz outro, creche #traz outro, a #vida em si #traz outros. 
entao, #projeto #social #meio que #junta tudo isso. eu nao #sei se e a minha 
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#forma de pensar, mas e verdade, eu #acho que #projeto #social ele #junta isso, 
nao se #limita a #uma #universidade. 
 894  10  entao, eu hoje penso #diferente. qual acao que tem meu voto, qual a 
acao que eu, #edu, perante a #sociedade, numa acao minha, o-que que eu #posso ta 
#fazendo? entao eu #acho que o #projeto #social ele #forca a pensar e #forca a 
#pessoa em si em se #encontrar e se identificar. 
 886   9  entao eu #acho que um #projeto #social as #vezes tambem #traz um pouco 
#daquela identidade, porque que que eu sou assim? 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : C 
 190  23  #tirava de #casa #pra #levar #pro #empreendimento$ 
 243  23  MARA: nos somos #as pessoas ate eu creio ate felizardas. #ganhamos 
muitas coisas. hoje em #dia nos #atualmente nos #recebemos o nosso #espaco, #ne 
#ganhamos um #espaco #pra #trabalhar, quer dizer, entao a #gente pagava aluguel, 
agora nos #ganhamos um #espaco, #ganhamos #maquinas #entendeu? 
 189  22  nao tinhamos #maquina eu #mesma tive que #levar a minha da minha #casa 
e tantos outros tambem tiveram que #levar, #ne, e os marido cobrando da #gente, 
que a #gente #trabalhava o #mes #inteiro, e a #gente em-vez-de #levar #pra 
dentro-de #casa, 
 193  22  MARA: E, exatamente, #passamos 8 #meses #pra ter uma pequenina 
#retirada, #ne, inclusive a #incubadora que nos assessorava, #ne, achava ate 
interessante, na #epoca em-que #chegou a #primeira #retirada, que nao e 
pagamento, #chama se #retirada, #ne, 
 248  22  mas #trabalhamos como #cooperativa #entendeu? micro empresa, porque nos 
tinhamos que ter nota. E #cooperativa tem que ter #numero de cooperado e a #gente 
tinha que registrar nosso #empreendimento, #ne. 
 253  22  E e a #gente tava acostumado a #trabalhar e no #final #do #mes #receber 
o holerite, #ne seu contracheque. A #gente tem que batalhar #pra ter, #tirar um 
trocadinho no #final #do #mes, quando #tira$ 
 194  18  e a #gente nao #chamou eles #pra fazer a #divisao, e nos #fizemos tudo 
direitinho, #ne$ 
 205  18  mas eles tem muito que ensinar ainda #pro povo #entender, porque e 
#dificil. E #dificil a pessoas #trabalhar o #mes #inteiro e #chegar no #final #do 
#mes nao ter nada. 
 209  18  mas isso nao acontece, mas por-que? porque nos, como somos 
#cooperativas estamos ja ta em 2009, mas e como-se tivesse comecando ainda nao e 
facil #chegar no #mercado, #comprar #materia #prima, porque a #gente nao tem e. 
 905  18  E_ num tem quem diga que nao e, porque e ou de um seminario, mas dali a 
#gente #aprende, #leva #muita bagagem, tanto #pra #casa, #pra nos, pessoal, como 
#pro #trabalho. 
 196  17  MARA: #as #retiradas tudo direitinho, #ne, fomos ate aplaudidos por 
esse #motivo, porque a #gente nao ficou em-cima das pessoas da #incubadora, na 
#epoca era a #incubadora da #fundacao ABC, eu acho que nao #existe nem mais essa 
#incubadora. 
 587  16  E so #trabalhar, #chegar em #casa. a #mulher hoje em #dia #sai #do 
#trabalho, vai #pra #casa, outro #trabalho pior, porque dona de #casa e terrivel 
#ne? E os homens? 
 904  16  MARA #pra mim #valeu a #pena. que a #gente #aprende a cada #dia. A 
#gente #aprende a lidar com #as pessoas, #ne? A #gente #aprende, por exemplo, no 
momento que a #gente e convidado #pra #participar de um forum, e chato? 
 203  15  #as pessoas nao #leva muito a serio a #gente. ainda nao, eu espero que 
um #dia ainda se #leve a serio, #ne. 
 246  15  #sai caro #pra ele. E realmente #sai, #entendeu? entao que que e ali, 
#as pessoas #trabalham o-que, de #ajudante de pedreiro, de pedreiro, de limpeza, 
#mulher que #trabalha de limpeza, e isso que e naquela #area la, o-que acontece 
la, #entendeu? 
 
 719  15  por causa que eu #chegava la, eu #aprendia matematica, #aprendia mais e 
menos, e #divisao e multiplicacao. #chegava em #casa, nao usava #pra nada. 
 145  13  entao a #casa da #passagem #trabalha com criancas, ai a #casa da 
#passagem juntamente com a #fundacao ABRINQ conheceu esse projeto, e ai #levamos 
#pra la, onde me #chamaram e eu #participei. 
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 599  12  EDU: A #gente #aprende #ne$ 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : D 
 518  42  em #atividade, o-que que eu vou ta fazendo pra que aquilo #aconteca, 
#os materiais, o #publico alvo. entao #planejamento acho que #responde, e porque 
que eu #peguei a #mala, porque eu acho que #mala voce #pode ta #pensando #numa 
viagem, ne. 
 729  34  E dar aquilo que voce #precisa naquela #hora. que senao a #ferida #vai 
so aumentar. E voce #num #vai ter como curar depois-de um #tempo. 
 589  28  convidar um #funcionario, ne? #planejar tudo isso tem que ta dentro da 
#empresa. #planejar o #momento de #lazer #dos seus #funcionarios. 
 517  25  entao projeto e #planejamento, e o objetivo, #estrategias, #atividade, 
#tempo, quem-e o responsavel. entao o-que-e projeto, acho que #planejamento 
#responde isso porque quando #num #planejamento voce #pensa em #tempo, qual e o 
#tempo que eu #quero ta atingindo, que #tempo eu pretendo #fazer com-que esse 
projeto #aconteca #rapido, #aconteca #numa forma #continua, 
 450  24  LEILA: E, #representacao #lembra #teatro mesmo. A gente #representa um 
papel. no caso a #mala tem varios #objetos que e pra #representar aquilo que 
voces #querem falar. 
 523  23  entao acho que o bau de #ideias ele #vai muito #nessa direcao, sabe 
voce #pensar varias coisas e nao #necessariamente #num primeiro #momento voce ta 
#planejando essas #ideias, mas #vai ter que #planejar, 
 559  22  entao, e construir. #vai construindo, #vai #pensando, dando formato, 
#vai #colocando #os tijolinhos, #vai #pensando um pouco como voce #queria. 
 373  21  JORGE: eu #quero, e que esse #daqui ta sem #credito$ 
 622  21  LEILA: #lembrando que #pode ser com #os mesmo #objetos, que #podem 
#fazer, e #podem #fazer com #os outros$ 
 515  20  #numa capactiacao, eu antes-de ta la eu tenho que #pensar quantos #vao 
estar, qual o #tempo que eu vou gastar em tal #atividade, e se por exemplo um 
jovem nao #quer #fazer a #dinamica que eu proponho, qual que eu tenho que #pensar 
se o #grupo ta agitado demais, 
 562  20  ne, voce quando #pensa #num projeto voce #pensa em quanto #tempo voce 
#quer chegar la, a sua #meta, as #estrategias, mas eu acho que eu colocaria mais 
um projeto como #desejo, #ideias e #desejo. 
 525  19  E ai conforme as coisas #vao avancando, assim, voce tem que-se 
#planejar, voce #vai #calcular suas coisas, sabe? nao #significa que tenha que 
ser frio e #calculista, mas voce #vai #calculando e #bolando #estrategias, nao e 
muito diferente do que voces falaram, pelo menos na minha #opiniao e eu acho que 
quando voce sai dessa #fase aqui de #ideias, 
 566  18  FRAN: agora sou eu? eu #peguei a #bola por #causa que a #bola e como 
projeto, que a gente nunca sabe pra onde a #bola #vai #pingar, um projeto #pode 
comecar com uma #meta e #terminar com outra. 
 596  18  E isso que eu #pensei. eu acho que as #empresa, tem que #planejar, 
quando #planejar em #fazer uma grande #empresa, #planejar tambem o #momento de 
alegria pros seus #funcionario, que #dai eles #vao #render muito mais pra o 
patrao, ne? 
 728  16  to #tentando entrar #nesse mundo, que e bem dificil de entrar, mas meu 
projeto e entrar nele. eu escolhi o #band aid, por #causa que e aquilo que eu 
#precisava, sabe? curar a #ferida que eu tinha naquele #momento. eu acho que 
#representa bem o-que-e um projeto social. 
 451  15  aquilo que voce #querem #significar, ne? entao voces #vao usar esses 
#objetos pra #responder a pergunta, o-que-e projeto. E voces #podem usar 
individualmente, ou em #grupo. 
 577  15  mas a gente tambem tem que #planejar que #nesse projeto tem que ter o 
#lado tambem e, #pensar no #lado, como e que-se fala? A cabeca foge, e: nao e so 
esportivo, #lazer. 
 617  15  LEILA: voces #podem #aproveitar #os mesmos #objetos ou explorar outros 
#objetos, A #ideia agora e a gente explorar um pouco o-que-e projeto social? 
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 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2  34 um pouco                                                  
 2  30 pra+ mim                                                  
 2  27 a gente                                                   
 2  24 que eu                                                    
 2  23 nao e                                                     
 2  23 que e                                                     
 2  22 e um                                                      
 2  22 as pesso+                                                 
 2  21 eu to                                                     
 2  20 projet+ soci+                                             
 2  19 nao tem                                                   
 2  19 eu nao                                                    
 3  19 eu ach+ que                                               
 2  18 tem uma+                                                  
 2  17 todo mund+                                                
 2  17 eu vou                                                    
 2  17 e a                                                       
 2  16 e uma+                                                    
 2  16 projetos soci+                                            
 2  15 tem que                                                   
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1  8 um pouco                                                 
 2 1  8 que eu                                                   
 3 1  7 mud+ a historia                                          
 2 1  6 aula+ de                                                 
 2 1  5 entao eu                                                 
 2 1  5 ta bom                                                   
 2 1  5 eu to                                                    
 2 1  5 eu vou                                                   
 2 1  5 eu tenh+                                                 
 2 1  5 com os                                                   
 2 1  5 comec+ a                                                 
 2 1  4 na escol+                                                
 2 1  4 eu nao                                                   
 2 1  4 eu sou                                                   
 2 1  4 quando eu                                                
 2 1  4 tem uma+                                                 
 2 1  4 e uma+                                                   
 2 1  4 a gente                                                  
 2 1  4 pra+ mim                                                 
 2 1  3 E uma+                                                   
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2 13 projet+ soci+                                            
 2 2 10 nao e                                                    
 2 2 10 um pouco                                                 
 3 2 10 eu ach+ que                                              
 2 2 10 projetos soci+                                           
 2 2  8 eu nao                                                   
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 2 2  8 a pesso+                                                 
 2 2  7 eu vou                                                   
 2 2  7 eu poss+                                                 
 2 2  7 pra+ ela                                                 
 2 2  7 as pesso+                                                
 2 2  6 eu to                                                    
 2 2  6 se voce                                                  
 2 2  6 em si                                                    
 2 2  6 de voce                                                  
 2 2  6 o bem                                                    
 3 2  6 o projet+ soci+                                          
 3 2  6 traz+ um pouco                                           
 2 2  5 entao eu                                                 
 3 2  5 um projet+ soci+                                         
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3 10 a gente                                                  
 2 3  8 as pesso+                                                
 2 3  5 nao e                                                    
 2 3  4 nao tem                                                  
 3 3  4 hoje em dia+                                             
 4 3  3 E e isso ai                                              
 2 3  3 A gente                                                  
 2 3  3 todo mund+                                               
 3 3  3 que a gente                                              
 2 3  3 porque o                                                 
 3 3  3 porque e dificil                                         
 2 3  3 tem uma+                                                 
 2 3  3 e isso                                                   
 3 3  3 e a gente                                                
 2 3  3 e dificil                                                
 2 3  3 pra+ mim                                                 
 2 3  3 do projet+                                               
 3 3  3 cheg+ no final                                           
 2 3  3 cheg+ la                                                 
 2 3  2 E ai                                                     
   
 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 
   
 2 4  6 um pouco                                                 
 2 4  6 um projet+                                               
 2 4  6 pra+ mim                                                 
 2 4  5 e o                                                      
 2 4  5 pra+ um                                                  
 2 4  4 voce quer+                                               
 2 4  4 na vida+                                                 
 2 4  4 na hora+                                                 
 2 4  4 tem que                                                  
 2 4  4 projet+ e                                                
 2 4  3 voce tem                                                 
 3 4  3 eu ach+ que                                              
 2 4  3 ela nao                                                  
 3 4  3 que eu vou                                               
 2 4  3 que eu                                                   
 3 4  3 que a gente                                              
 2 4  3 e um                                                     
 2 4  3 e a                                                      
 3 4  3 pra+ mim e                                               
 2 4  3 as vez+                                                  
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 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         19 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        165 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         19 
 Poids total du tableau             :        186 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A5 nome+              |---------+---------------+----------------+------+      
 A4 sej+               |---------+               |                |      |      
 A5 jorge              |-----------+-------------+                |      |      
 A4 apresent+          |-----------+                              |      |      
 A4 viv+               |---------------+------------------+-------+      |      
 A3 jovens             |----------+----+                  |              |      
 A5 historia           |--+-------+                       |              |      
 A5 mud+               |--+                               |              |      
 A5 voluntari+         |----------+------------+----------+              |      
 A4 escol+             |----------+            |                         |      
 A5 comec+             |---------------+-------+                         |      
 A3 tava               |---------------+                                 |      
 A6 estud+             |---------------------+---------------+-----------+      
 A5 carmem             |------+--------------+               |                  
 A4 don+               |--+---+                              |                  
 A3 senhor+            |--+                                  |                  
 A2 fal+               |------------------------+------------+                  
 A6 ano+               |-------------+----------+                               
 A3 tenh+              |-------------+                                          
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         49 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        205 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         49 
 Poids total du tableau             :        842 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 B6 pesso+             |----------------------+---------------+-------+--+      
 B5 uma+               |----------------------+               |       |  |      
 B9 ach+               |----------------------------+---------+       |  |      
 B6 traz+              |---------------+------------+                 |  |      
 B9 soci+              |------+--------+                              |  |      
 B6 projet+            |------+                                       |  |      
 B4 descobr+           |-------------+--------------+--------+-----+--+  |      
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 B3 maior+             |-------------+              |        |     |     |      
 B5 conheci+           |---------------+------------+        |     |     |      
 B5 possibilidade+     |---------------+                     |     |     |      
 B5 poss+              |---------------+------------+--------+     |     |      
 B4 sei                |---------------+            |              |     |      
 B5 transform+         |----------------+-----------+              |     |      
 B3 sab+               |----------------+                          |     |      
 B4 projetos           |------------+-------------+-------------+--+     |      
 B3 ver                |------------+             |             |        |      
 B4 etic+              |---------------+----------+             |        |      
 B5 felicidade         |------+--------+                        |        |      
 B3 feliz+             |------+                                 |        |      
 B2 coisa+             |--------------------+------------+------+        |      
 B2 form+              |--------------------+            |               |      
 B4 enxerg+            |------------------------+--------+               |      
 B4 serv+              |------------------------+                        |      
 B5 daquel+            |----------+-------------------+----------+----+--+      
 B3 maneira            |----------+                   |          |    |         
 B3 dar+               |-------------------+----------+          |    |         
 B4 peixe              |------------+------+                     |    |         
 B3 ensin+             |-------+----+                            |    |         
 B3 pescar             |-------+                                 |    |         
 B4 diferente+         |---------------+---------------+---------+    |         
 B3 encontr+           |---------------+               |              |         
 B3 crianca+           |---------------------+---------+              |         
 B5 forc+              |-----------+---------+                        |         
 B4 hospital           |-----------+                                  |         
 B4 pergunt+           |----------------------+-------------+------+--+         
 B5 diss+              |------------+---------+             |      |            
 B4 trazendo           |------------+                       |      |            
 B5 quest+             |-----------+--------------+---------+      |            
 B4 mei+               |-----------+              |                |            
 B3 dando              |---------------+----------+                |            
 B2 peg+               |---------------+                           |            
 B4 vida+              |--------------+----------+-----------+-----+            
 B2 da                 |--------------+          |           |                  
 B6 sociedade          |---------------+---------+           |                  
 B5 vis+               |---------------+                     |                  
 B4 diz+               |----------------+--------------+-----+                  
 B3 cultur+            |----------------+              |                        
 B6 busc+              |-------------------+-----------+                        
 B5 agreg+             |-------------------+                                    
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         19 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         78 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         19 
 Poids total du tableau             :        231 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C6 gente              |-------------+------------------+-----------+----+      
 C6 ne                 |-------------+                  |           |    |      
 C6 receb+             |-------------------+------------+           |    |      
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 C4 dia+               |-------------------+                        |    |      
 C6 costur+            |----------------------+--------------+------+    |      
 C6 mulher+            |----------------------+              |           |      
 C5 aprend+            |------------------------+------------+           |      
 C5 pro+               |--------------+---------+                        |      
 C8 casa+              |-------+------+                                  |      
 C5 lev+               |-------+                                         |      
 C9 cooperativ+        |------------+----------------+-----------+-------+      
 C9 dificil            |------------+                |           |              
 C8 mes+               |---------------+-------------+           |              
 C6 cheg+              |---------------+                         |              
 C9 trabalh+           |---------------------------------+-------+              
 C5 pass+              |--------------------+------------+                      
 C8 entend+            |------------+-------+                                   
 C3 as                 |------------+                                           
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical D 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         22 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         88 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         22 
 Poids total du tableau             :        181 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 D4 daqui              |--------------------+-------------+----------+---+      
 D6 hora+              |------------+-------+             |          |   |      
 D4 dos                |------------+                     |          |   |      
 D5 vai                |----------------------------+-----+          |   |      
 D5 momento+           |-------------+--------------+                |   |      
 D6 circo              |-------+-----+                               |   |      
 D4 empresa+           |-------+                                     |   |      
 D6 lado               |------------------------+---------------+----+   |      
 D9 planej+            |-------------+----------+               |        |      
 D5 ness+              |-------------+                          |        |      
 D5 ideia+             |--------------+------------------+------+        |      
 D5 vao                |--------------+                  |               |      
 D5 pens+              |------------------+--------------+               |      
 D6 quer+              |--------+---------+                              |      
 D4 tempo+             |--------+                                        |      
 D7 planeja+           |-------------+---------------+-------------------+      
 D8 mala               |-------+-----+               |                          
 D8 represent+         |-------+                     |                          
 D6 acontec+           |----------------------+------+                          
 D2 os                 |-----------+----------+                                 
 D7 objetos            |----+------+                                            
 D2 pod+               |----+                                                   
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Grupo 3: Beneficiários Protagonistas  
 
---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse :20/12/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    49 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :        474 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :        429 
   
  536 u.c.e classées sur   973 soit  55.09 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         717 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4 
 
    poids *  198  245  123  151 
   
   1  235 *  165   13   37   20 
   2  250 *   11  205    6   28 
   3  128 *   14   21   78   15 
   4  104 *    8    6    2   88 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4 
 
    poids *  198  245  123  151 
   
   1  235 *  317 -127    0  -33 
   2  250 * -103  390  -58  -22 
   3  128 *  -21  -21  210   -8 
   4  104 *  -24  -43  -19  295 
 
 
  
  
 
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 Cl. 1 ( 165uce) |---------------------+                            
             13                        |-------------------------+  
 Cl. 3 (  78uce) |---------------------+                         |  
             16                                                  |+ 
 Cl. 2 ( 205uce) |-------------------------+                     |  
             14                            |---------------------+  
 Cl. 4 (  88uce) |-------------------------+                        
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 165uce) |--------------------+                             
             11                       |---------------------------+ 
 Cl. 3 (  78uce) |--------------------+                           | 
             12                                                   + 
 Cl. 2 ( 205uce) |---------------------------+                    | 
             17                              |--------------------+ 
 Cl. 4 (  88uce) |---------------------------+                      
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        632 
 Nombre de mots analysés                     :        431 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          1 
 Nombre de classes                           :          4 
    
         536 u.c.e. classées soit      55.087360% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :       3791 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       4991 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :   165. u.c.e.  833. "1" analysés ; 1250. "1" suppl.. 
  2eme classe :   205. u.c.e. 1699. "1" analysés ; 2143. "1" suppl.. 
  3eme classe :    78. u.c.e.  618. "1" analysés ;  828. "1" suppl.. 
  4eme classe :    88. u.c.e.  641. "1" analysés ;  770. "1" suppl.. 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    165. soit : 30.78 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   2083. soit : 23.72 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   5.05 
 
  chi2 identification              num   effectifs   pourc.   
 
 36.55 *    M CARMEM                621 *  19.  21.   90.48          
 24.12 *    M LEILA                 628 *  52. 102.   50.98          
 22.62        estud+                130    13.  15.   86.67          
 20.36        ano+                   15    12.  14.   85.71          
 18.12        nome+                 268    11.  13.   84.62          
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 15.95        historia              179     7.   7.  100.00          
 13.64        voluntari+            428     6.   6.  100.00          
 13.64        jorge                 208     6.   6.  100.00          
 13.64        carmem                 42     6.   6.  100.00          
 11.58        mud+                  255     8.  10.   80.00          
 10.82        comec+                 53    16.  27.   59.26          
 10.04        viv+                  426     6.   7.   85.71          
  9.49        don+                  109     7.   9.   77.78          
  9.06        teve                  390     4.   4.  100.00          
  9.06        quiser+               341     4.   4.  100.00          
  9.06        leg+                  214     4.   4.  100.00          
  8.95        escol+                125    14.  24.   58.33          
  8.23 *    M EDU                   623 *  27.  57.   47.37          
  7.86        sej+                  364     5.   6.   83.33          
  7.86        apresent+              19     5.   6.   83.33          
  6.78 *    8 vinte                 589 *   3.   3.  100.00          
  6.78 *    2 ha                    444 *   3.   3.  100.00          
  6.78        sair+                 360     3.   3.  100.00          
  6.78        robotica              355     3.   3.  100.00          
  6.78        idade                 183     3.   3.  100.00          
  6.78        aprendiz+              17     3.   3.  100.00          
  5.74        ultim+                403     4.   5.   80.00          
  5.69        senhor+               366     7.  11.   63.64          
  5.54 *    6 bom                   494 *  13.  25.   52.00          
  5.53 *    3 fui                   447 *   6.   9.   66.67          
  5.53        tava                  381     6.   9.   66.67          
  5.53        jovens                210     6.   9.   66.67          
  5.51        tenh+                 386    15.  30.   50.00          
  4.22        fal+                  139    30.  73.   41.10          
  4.08 *    M FRAN                  625 *   6.  10.   60.00          
  3.98 *    9 ja                    606 *  11.  22.   50.00          
  3.83        deu+                   89     5.   8.   62.50          
  3.70 *    9 realmente             613 *   3.   4.   75.00          
  3.70 *    8 quatro                586 *   3.   4.   75.00          
  3.70        pretend+              323     3.   4.   75.00          
  3.70        ok                    277     3.   4.   75.00          
  3.70        aula+                  27     3.   4.   75.00          
  3.68        gost+                 173     8.  15.   53.33          
  3.67        informac+             193     4.   6.   66.67          
  3.67        convers+               62     4.   6.   66.67          
  3.39 *    7 meu                   533 *  13.  28.   46.43          
  3.03        vou                   431    12.  26.   46.15          
  2.64        instituic+            196     5.   9.   55.56          
  2.54        conhec+                58     9.  19.   47.37          
  2.32 *    7 me                    531 *  10.  22.   45.45          
  2.18 *    6 ah                    492 *   8.  17.   47.06          
  2.02 *    7 todas                 572 *   3.   5.   60.00          
  2.02 *    0 estou                 438 *   3.   5.   60.00          
  2.02        psicolog+             335     3.   5.   60.00          
  2.02        fac+                  138     3.   5.   60.00          
  2.02        dificuldade+           96     3.   5.   60.00          
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   56 
 
   
 
-------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    205. soit : 38.25 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   3842. soit : 43.75 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.29 
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 chi2 identification      num   effectifs   pourc.    
 
87.71        soci+         375    71.  85.   83.53                   
64.36        ach+            3    85. 123.   69.11                   
33.58 *    5 que           486 * 146. 297.   49.16                   
26.95        pesso+        307    61. 100.   61.00                   
26.63        busc+          36    16.  16.  100.00                   
26.62        traz+         400    18.  19.   94.74                   
26.62        sociedade     374    18.  19.   94.74                   
24.39 *    7 ele           521 *  43.  65.   66.15                   
23.20 *    7 eu            528 * 110. 218.   50.46                   
20.74        projet+       331    73. 133.   54.89                   
19.83        vis+          424    14.  15.   93.33                   
16.45        transform+    398    10.  10.  100.00                   
15.57        uma+          404    60. 110.   54.55                   
14.46        poss+         317    14.  17.   82.35                   
13.71        quest+        340    12.  14.   85.71                   
13.19        forc+         159    10.  11.   90.91                   
12.13 *    7 si            566 *  11.  13.   84.62                   
12.13        agreg+         10    11.  13.   84.62                   
11.91 *    5 assim         471 *  25.  39.   64.10                   
11.45        possibilidad  316     7.   7.  100.00   e+              
11.45        felicidade    146     7.   7.  100.00                   
11.45        daquel+        77     7.   7.  100.00                   
11.41 *    4 de            457 *  79. 161.   49.07                   
11.30        diss+         102    17.  24.   70.83                   
11.18 *    7 voce          578 *  44.  80.   55.00                   
10.86        conheci+       57    13.  17.   76.47                   
 9.80 *    7 algum         502 *   6.   6.  100.00                   
 9.80 *    3 seria         451 *   6.   6.  100.00                   
 9.80        peixe         296     6.   6.  100.00                   
 9.48 *    9 entao         603 *  50.  96.   52.08                   
 9.10        diferente+     94    13.  18.   72.22                   
 8.44        mei+          239    10.  13.   76.92                   
 8.34        pergunt+      303     7.   8.   87.50                   
 8.15        trazendo      399     5.   5.  100.00                   
 8.15        hospital      181     5.   5.  100.00                   
 8.15        etic+         131     5.   5.  100.00                   
 8.15        enxerg+       122     5.   5.  100.00                   
 8.15        descobr+       84     5.   5.  100.00                   
 7.78        sei           363    12.  17.   70.59                   
 7.52        serv+         370     8.  10.   80.00                   
 7.47        projetos      330    14.  21.   66.67                   
 7.43 *    9 nao           611 *  74. 157.   47.13                   
 7.35        vida+         420    17.  27.   62.96                   
 6.70        diz+          107    10.  14.   71.43                   
 6.67 *    7 isso          529 *  47.  94.   50.00                   
 6.62        sab+          359    28.  51.   54.90                   
 6.51 *    7 te            569 *   4.   4.  100.00                   
 6.51 *    5 para-que      481 *   4.   4.  100.00                   
 6.51        utiliz+       408     4.   4.  100.00                   
 6.51        universidade  406     4.   4.  100.00                   
 6.51        mao           230     4.   4.  100.00                   
 6.51        benefici+      31     4.   4.  100.00                   
 6.51        acess+          2     4.   4.  100.00                   
 6.49        pens+         299    27.  49.   55.10                   
 6.36 *    5 se            488 *  31.  58.   53.45                   
 6.30        dar+           79    13.  20.   65.00                   
 6.26 *    7 to            570 *  15.  24.   62.50                   
 6.06 *    9 sim           615 *   7.   9.   77.78                   
 6.06 *    7 aquela        507 *   7.   9.   77.78                   
 6.06        encontr+      117     7.   9.   77.78                   
 5.76 *    8 um            588 *  65. 139.   46.76                   
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 5.65 *    9 dentro        600 *   8.  11.   72.73                   
 5.65        ensin+        118     8.  11.   72.73                   
 5.47 *    7 essa          523 *  18.  31.   58.06                   
 5.42        ver           417     9.  13.   69.23                   
 5.42        cultur+        69     9.  13.   69.23                   
 5.30 *    4 com           456 *  32.  62.   51.61                   
 5.28        crianca+       67    10.  15.   66.67                   
 5.22 *    M E_            624 *   5.   6.   83.33                   
 5.22 *    7 alguem        501 *   5.   6.   83.33                   
 5.22        pescar        305     5.   6.   83.33                   
 5.22        maneira       229     5.   6.   83.33                   
 5.22        maior+        225     5.   6.   83.33                   
 5.22        feliz+        147     5.   6.   83.33                   
 5.22        dando          75     5.   6.   83.33                   
 5.01 *    9 tambem        618 *  26.  49.   53.06                   
 4.91        as             23    33.  65.   50.77                   
 4.87 *    7 nenhuma       543 *   3.   3.  100.00                   
 4.87 *    6 certo         495 *   3.   3.  100.00                   
 4.87        soluc+        376     3.   3.  100.00                   
 4.87        ruim          358     3.   3.  100.00                   
 4.87        platao        311     3.   3.  100.00                   
 4.87        oportunidade  279     3.   3.  100.00   +               
 4.87        mostr+        253     3.   3.  100.00                   
 4.87        missao        247     3.   3.  100.00                   
 4.87        ler           217     3.   3.  100.00                   
 4.87        ingles        194     3.   3.  100.00                   
 4.87        impacto       188     3.   3.  100.00                   
 4.87        foc+          157     3.   3.  100.00                   
 4.87        esmola        126     3.   3.  100.00                   
 4.87        descoberta+    83     3.   3.  100.00                   
 4.87        der            82     3.   3.  100.00                   
 4.87        cri+           68     3.   3.  100.00                   
 4.87        consegu+       60     3.   3.  100.00                   
 4.87        caminho+       39     3.   3.  100.00                   
 4.86        da             72    36.  72.   50.00                   
 4.64 *      o             434 *  65. 142.   45.77                   
 4.33 *    7 ela           519 *  21.  39.   53.85                   
 4.22 *    5 ou            480 *  13.  22.   59.09                   
 4.22        form+         160    13.  22.   59.09                   
 4.16        peg+          295    12.  20.   60.00                   
 4.10 *    4 em            460 *  31.  62.   50.00                   
 3.87        coisa+         51    26.  51.   50.98                   
 3.73 *    9 melhor        609 *   4.   5.   80.00                   
 3.73        jovem         209     4.   5.   80.00                   
 3.73        devido+        92     4.   5.   80.00                   
 3.73        clar+          50     4.   5.   80.00                   
 3.73        cap+           41     4.   5.   80.00                   
 3.61 *    9 bem           597 *  15.  27.   55.56                   
 3.61 *    7 o-que         553 *  15.  27.   55.56                   
 3.33 *      e             433 * 112. 266.   42.11                   
 3.31 *    7 varias        576 *   5.   7.   71.43                   
 3.31 *    7 outras        550 *   5.   7.   71.43                   
 3.31        usar          407     5.   7.   71.43                   
 3.09 *    7 todo          573 *   9.  15.   60.00                   
 3.09        vez+          419     9.  15.   60.00                   
 3.08 *    7 pouco         557 *  24.  48.   50.00                   
 3.07        exemplo       132     7.  11.   63.64                   
 3.06 *    7 sua           567 *   8.  13.   61.54                   
 3.06 *    7 outra         549 *   8.  13.   61.54                   
 2.58 *    7 voces         579 *  12.  22.   54.55                   
 2.47 *    3 sou           453 *  11.  20.   55.00                   
 2.40        pra+          320    62. 142.   43.66                   
 2.36 *    7 outro         551 *  10.  18.   55.56                   
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 2.30 *    7 esta          527 *   3.   4.   75.00                   
 2.30 *    4 tras          469 *   3.   4.   75.00                   
 2.30 *    4 para          463 *   3.   4.   75.00                   
 2.30        vem           416     3.   4.   75.00                   
 2.30        vejo          415     3.   4.   75.00                   
 2.30        vara          413     3.   4.   75.00                   
 2.30        trajetoria+   397     3.   4.   75.00                   
 2.30        sentido       367     3.   4.   75.00                   
 2.30        parecid+      287     3.   4.   75.00                   
 2.30        ocorr+        276     3.   4.   75.00                   
 2.30        literalmente  221     3.   4.   75.00                   
 2.30        junta+        211     3.   4.   75.00                   
 2.08 *    7 por-que       555 *   4.   6.   66.67                   
 2.08 *    7 elas          520 *   4.   6.   66.67                   
 2.08 *    7 algo          500 *   4.   6.   66.67                   
 2.08        part+         289     4.   6.   66.67                   
 2.08        objetivo+     273     4.   6.   66.67                   
 2.08        limit+        220     4.   6.   66.67                   
 2.08        dig+           97     4.   6.   66.67                   
 2.04 *    7 qual          558 *   6.  10.   60.00                   
 2.04        famili+       140     6.  10.   60.00                   
 2.02        tipo+         391     5.   8.   62.50                   
 
 
Nombre de mots sélectionnés   :  146 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     78. soit : 14.55 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1446. soit : 16.47 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.92 
 
chi2 identification           num   effectifs   pourc.     
 
89.38        cooperativ+         63    16.  17.   94.12              
58.70        dificil             95    11.  12.   91.67              
54.51        trabalh+           396    26.  54.   48.15              
47.69        mes+               243     8.   8.  100.00              
45.97        entend+            120    13.  19.   68.42              
44.34        casa+               43    12.  17.   70.59              
38.64 *    7 nos                545 *  17.  33.   51.52              
34.51 *    4 ate                455 *  12.  20.   60.00              
32.03 *    7 nada               540 *   9.  13.   69.23              
29.67        gente              168    23.  61.   37.70              
29.64        receb+             345     5.   5.  100.00              
29.43        mulher+            257     7.   9.   77.78              
28.89        costur+             65     6.   7.   85.71              
26.36        cheg+               46    14.  30.   46.67              
25.20 *    9 ainda              591 *   7.  10.   70.00              
24.63 *    6 ai                 493 *  17.  42.   40.48              
23.66        area+               21     4.   4.  100.00              
22.97 *    M MARA               629 *  10.  19.   52.63              
21.76 *    7 nosso              547 *   7.  11.   63.64              
21.48        ne                 262    34. 124.   27.42              
18.92        aprend+             18     7.  12.   58.33              
18.66        pass+              290     8.  15.   53.33              
18.45 *    3 somos              452 *   5.   7.   71.43              
17.71        nisso              266     3.   3.  100.00              
17.71        motiv+             254     3.   3.  100.00              
17.71        compr+              54     3.   3.  100.00              
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17.39        numero             271     4.   5.   80.00              
17.39        final              154     4.   5.   80.00              
15.90 *    5 porque             482 *  22.  74.   29.73              
15.56 *    7 no                 544 *  18.  56.   32.14              
15.49        lev+               218     9.  20.   45.00              
15.41 *    7 la                 530 *  14.  39.   35.90              
13.25        val+               411     4.   6.   66.67              
13.25        negocio+           264     4.   6.   66.67              
12.38        pro+               334     5.   9.   55.56              
11.84 *    7 poucas             556 *   3.   4.   75.00              
11.84        muita              256     3.   4.   75.00              
11.84        maquina+           233     3.   4.   75.00              
10.79        pesso+             307    25. 100.   25.00              
 9.07 *      e                  433 *  51. 266.   19.17              
 8.85 *    7 esse               525 *   9.  26.   34.62              
 8.38 *    0 estamos            436 *   3.   5.   60.00              
 8.21 *    5 nem                479 *   4.   8.   50.00              
 8.04        dia+                93     6.  15.   40.00              
 7.47 *    9 nao                611 *  33. 157.   21.02              
 6.59        vista+             423     2.   3.   66.67              
 6.59        tir+               392     2.   3.   66.67              
 6.59        perdido            302     2.   3.   66.67              
 6.59        patrao             291     2.   3.   66.67              
 6.59        mail               224     2.   3.   66.67              
 6.59        fundacao           165     2.   3.   66.67              
 6.59        fiz+               156     2.   3.   66.67              
 6.59        empreendimento+    115     2.   3.   66.67              
 6.59        divisao            105     2.   3.   66.67              
 6.59        atualmente          26     2.   3.   66.67              
 6.20 *    7 eles               522 *   7.  21.   33.33              
 6.13 *    1 temos              440 *   3.   6.   50.00              
 6.02        as                  23    16.  65.   24.62              
 5.49 *    5 mas                478 *  19.  83.   22.89              
 5.04 *    4 por                465 *   9.  32.   28.13              
 4.57 *    9 ali                592 *   3.   7.   42.86              
 4.57        cham+               45     3.   7.   42.86              
 4.38        risos              354     5.  15.   33.33              
 4.30 *    1 tinha              442 *   4.  11.   36.36              
 4.30        empresa+           116     4.  11.   36.36              
 4.07 *    7 cada               511 *   2.   4.   50.00              
 4.07 *    5 assim-que          472 *   2.   4.   50.00              
 4.07        sai+               361     2.   4.   50.00              
 4.07        pont+              315     2.   4.   50.00              
 4.07        mercado            241     2.   4.   50.00              
 4.07        materi+            235     2.   4.   50.00              
 4.07        invest+            200     2.   4.   50.00              
 4.07        gratificante       176     2.   4.   50.00              
 3.44 *    0 estao              437 *   3.   8.   37.50              
 3.44        particip+          288     3.   8.   37.50              
 3.44        deu+                89     3.   8.   37.50              
 3.35 *    9 hoje               604 *   8.  31.   25.81              
 3.35 *    3 ser                450 *   8.  31.   25.81              
 3.09 *      o                  434 *  27. 142.   19.01              
 3.09        pra+               320    27. 142.   19.01              
 3.05 *    1 ter                441 *   9.  37.   24.32              
 2.63        mor+               252     2.   5.   40.00              
 2.63        mesma+             242     2.   5.   40.00              
 2.63        dificuldade+        96     2.   5.   40.00              
 2.63        deve                90     2.   5.   40.00              
 2.60 *    6 legal              496 *   3.   9.   33.33              
 2.42 *      a                  432 *  36. 205.   17.56              
 2.32        do                 108    13.  62.   20.97              
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 Nombre de mots sélectionnés   :   88 
  
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  4 => Contexte D                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     88. soit : 16.42 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1411. soit : 16.07 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.28 
 
 chi2 identification           num   effectifs   pourc.    
 
62.49        planej+            310    12.  12.  100.00              
46.60        mala               227     9.   9.  100.00              
41.34        represent+         349     8.   8.  100.00              
30.89        objetos            274     6.   6.  100.00              
30.89        planeja+           309     6.   6.  100.00              
25.69        lado               212     5.   5.  100.00              
25.12        acontec+             4     7.   9.   77.78              
24.82        circo               49     6.   7.   85.71              
21.32        hora+              180     7.  10.   70.00              
20.30        quer+              339    15.  34.   44.12              
20.52        bol+                34     4.   4.  100.00              
20.52        estrategia+        129     4.   4.  100.00              
20.52        ferida             148     4.   4.  100.00              
20.52        peguei             294     4.   4.  100.00              
19.64        pens+              299    19.  49.   38.78              
19.91        vai                410    18.  45.   40.00              
19.80        vao                412     5.   6.   83.33              
16.84        ness+              265     6.   9.   66.67              
15.36        atividade+          25     3.   3.  100.00              
15.36        funcionar+         163     3.   3.  100.00              
15.36        ping+              308     3.   3.  100.00              
14.87        figura+            151     4.   5.   80.00              
14.87        lazer              213     4.   5.   80.00              
13.60        momento+           249     7.  13.   53.85              
13.60 *    7 aquilo             510 *   7.  13.   53.85              
12.26 *    7 mim                535 *  11.  27.   40.74              
11.81        ideia+             184     7.  14.   50.00              
11.17        meta+              244     4.   6.   66.67              
11.17        respond+           350     4.   6.   66.67              
11.17        teatro             382     4.   6.   66.67              
11.17 *    7 seus               565 *   4.   6.   66.67              
10.08        band+               29     3.   4.   75.00              
10.08 *    7 naquela            541 *   3.   4.   75.00              
 8.37        daqui               78     5.  10.   50.00              
 8.57        rend+              348     4.   7.   57.14              
 8.58        tempo+             385     6.  13.   46.15              
 6.90        dos                110     5.  11.   45.45              
 6.90        empresa+           116     5.  11.   45.45              
 6.62 *    7 voce               578 *  21.  80.   26.25              
 5.55        dinamica+           98     2.   3.   66.67              
 5.55        dinheiro            99     2.   3.   66.67              
 5.55        lembr+             216     2.   3.   66.67              
 5.55        signific+          372     2.   3.   66.67              
 5.55 *    7 aquele             509 *   2.   3.   66.67              
 5.55 *    7 com-que            515 *   2.   3.   66.67              
 5.55 *    9 nunca              612 *   2.   3.   66.67              
 5.70 *    7 outros             552 *   5.  12.   41.67              
 4.53 *    1 tem                439 *  26. 113.   23.01              
 4.56        pod+               314     7.  21.   33.33              
 3.26        palavr+            284     4.  11.   36.36              
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 4.13        precis+            321     4.  10.   40.00              
 4.13 *    7 qual               558 *   4.  10.   40.00              
 4.47        os                 281    10.  34.   29.41              
 3.31        aproveit+           20     2.   4.   50.00              
 3.31        frente             162     2.   4.   50.00              
 3.31        invest+            200     2.   4.   50.00              
 3.31        sai+               361     2.   4.   50.00              
 3.63        num+               272    10.  36.   27.78              
 3.61        caus+               44     3.   7.   42.86              
 3.61 *    5 que-nem            487 *   3.   7.   42.86              
 3.74        projet+            331    29. 133.   21.80              
 2.70 *    8 um                 588 *  29. 139.   20.86              
 2.26        pra+               320    29. 142.   20.42              
 2.79        dar+                79     6.  20.   30.00              
 2.16        grupo+             177     5.  17.   29.41              
 2.16 *    9 agora              590 *   5.  17.   29.41              
 2.11 *    3 ser                450 *   8.  31.   25.81              
 2.11 *    7 essa               523 *   8.  31.   25.81              
 2.05        acab+                1     2.   5.   40.00              
 2.05        desejo+             85     2.   5.   40.00              
 2.05        mesma+             242     2.   5.   40.00              
 2.05 *    7 varios             577 *   2.   5.   40.00              
 
  
 
 Nombre de mots sélectionnés   :   72 
 Nombre de mots marqués        :  557 sur  632 soit  88.13% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3     4 
 
  Clés  * Poids   *  1112  1887   714   665 
   
      M *     489 *   190   165    56    78 
      0 *      20 *     6     5     8     1 
      1 *     171 *    42    57    38    34 
      2 *       3 *     3     0     0     0 
      3 *     126 *    37    48    23    18 
      4 *     388 *    85   183    73    47 
      5 *     727 *   164   323   120   120 
      6 *     110 *    41    35    25     9 
      7 *    1511 *   333   700   232   246 
      8 *     166 *    42    70    22    32 
      9 *     667 *   169   301   117    80 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3     4 
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  Clés  * Poids   *  1112  1887   714   665 
   
      M *     489 *    52   -19    -9     0 
      0 *      20 *     0    -2     8    -1 
      1 *     171 *     0    -6     4     3 
      2 *       3 *     8    -2     0     0 
      3 *     126 *     1    -1     0     0 
      4 *     388 *    -2     2     1    -3 
      5 *     727 *    -3     0     0     1 
      6 *     110 *     8    -5     3    -4 
      7 *    1511 *   -13     9    -1     2 
      8 *     166 *     0     0    -1     2 
      9 *     667 *     0     1     0    -6 
   
 Chi2 du tableau            :     130.005300 
   
 Nombre de "1" distribués :  4378 soit 50 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
 Nombre d'uce enregistrées :  973 
 Nombre d'uce classées     :  536 soit : 55.09% 
 Nombre d'uci enregistrées :    1 
 Nombre d'uci classées     :    0 soit :   .00% 
   
  
 
 
   
 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\Laura\Leila analises n 
 ovas\&&_0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         17 
 Nombre de lignes analysées       :        204 
 Nombre total de lignes           :        350 
 Nombre de colonnes analysées     :          4 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .27935250 *    39.79285 *  39.793 * 
 *   2 *     .21510420 *    30.64089 *  70.434 * 
 *   3 *     .20756020 *    29.56627 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 1 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        290 
 Nombre de mots pleins retenus :        197 
 Nombre total de points        :        294 
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Représentation séparée car plus de 60 points 
   
   
 
 
 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
17 |                      #04          |                                   |                      
16 |                                   |                                   |                      
15 |                                   |                                   |                      
14 |                                   |                                   |                     
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                  |                      
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                        #03       |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                     
 0 +-----------------------------------*G_bpro-----------------------------+                      
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |                                  |                                   |                      
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 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                     
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                 #01              |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |          #02                      |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                      rend+      acontec+   momento+empresa+           |                      
19 |                   lado coloc+    represent+  quer+sai+                |                      
18 |               planeja+ .  hora+planej+      os                        |                      
17 |          circoband+mala  vao  bol+capacit+pra+                        |                     
16 |           dinheironum+ vainess+meta+caus+                             |                      
15 |                precis+            |                 tir+              |                      
14 |               ideia+              |                                  |                      
13 |                          daqui    |                                   |                      
12 |        dospalavr+                 |                     pro+ne        |                      
11 |            pod+                   |           lev+                    |                      
10 |     pens+                         |                             gente |                      
 9 |                                   tempo+                             |                      
 8 |                                   |                       dificil     |                      
 7 |                                   |                        exist+     |                      
 6 |   dar+                            |              particip+  .film+mes+|                      
 5 |                                   |         pesquisa+final .costur+cham+                     
 4 |                                   |                 muitaentend+.numero                     
 3 |                                   |                   val+  cheg+.casa+                      
 2 | usar                              |                  fiz+aprend+  negocio+                   
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +-projet+---------------------------+--------------------------mercadopass+                    
 1 |  encontr+                   exemplo                                risos                    
 2 |                                   |          jovens                   |                      
 3 |   jovem                       pesso+                            deu+dia+                     
 4 |    feliz+                         |          informac+                |                      
 5 agreg+ maior+ach+                   vou                    don+comec+   |                      
 6 | dando pescardiz+                  |       tenh+           apresent+   |                      
 7 pergunt+diferente+                  |voluntari+asuhum estud+   tava     |                      
 8 |   vida+                           |            leg+   historiaano+    |                      
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 9 |        soci+                      |  jorgesenhor+nome+sej+quiser+     |                      
10 |     sab+  .traz+peixe   form+ ver |           viv+mud+                |                      
11 |  projetos  .   transform+busc+forc+            aula+                  |                      
12 |      uma+   etic+nov+    .felicidade    gost+convers+                 |                      
13 |      vez+   poss+coisa+sociedade  |        fal+   escol+              |                      
14 |            vis+   serv+   sei     |                                   |                     
15 |              quest+               |                                   |                      
16 |                mei+diss+  cultur+ |   peg+                            |                      
17 |                                   |                                  |                      
18 |                  conheci+   crianca+                                  |                      
19 |                                   |                                   |                      
20 |                                  da                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    9 dont   1 superposés 
   
    x    y nom  
   
  -12   18 prazer+              
  -11   18 funcionar+           
   26    6 cooperativ+          
   25    5 compr+               
   30    4 mulher+              
   31    3 trabalh+             
  -24  -10 possibilidad         
  -23  -11 acess+               
   -9  -12 ensin+               
   
 
 
 
 
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2794 (   39.79 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2151 (   30.64 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                             essas |                                   |                      
19 |                                   |      que-seonde                   |                     
18 |                                   |          tem                      |                      
17 |                  mim              |                  ser              |                      
16 |                 outrosseus        |                                  |                      
15 |            sem               menos|                                   |                      
14 |              aquilo               |              A    e               |                      
13 |         junto                     |             cada                  |                      
12 |                             quanto|         que-nem       o-que-e     |                      
11 |                                   |                     tinhaMARA     |                      
10 |                                   |              como                 |                      
 9 |    qual            outro          |                agora              |                      
 8 |    varios                         |         aqui    por               |                      
 7 |    um                             o                  nosso  nemnada   |                      
 6 |                  isso  primeiro   so                       tres  eles |                     
 5 |  algo                             |              estaoporqueate    ter|                      
 4 | ou                                |          essequandosomos  noainda |                      
 3 voceoutra                           |     seu                       aitudo                     
 2 | essa                              |                 era    naestamosla|                      
 1 | varias                            |                                   |                      
 0 +-se------vamos---------------------+---------------------temosafoinos-dois                    
 1 |         dele        todo          ta       ali                        |                      
 2 | sua                               |                               mas|                      
 3 |                               o-que        FRAN                  depois                      
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 4 |  que                              |          EDU      muitos     HEITOR                      
 5 |  dentro                      esses|          E                quatro  |                      
 6 |                                   |            LEILA          legalhoje                      
 7 |    elaem                   para   |              bom   CARMEM         |                     
 8 |    assim   voces O                |                         mesmotive |                      
 9 |              antesE_ melhorJORGE  |               pelo         tanto  |                      
10 |     aquelate    sobrealguem       |                 fuimeu me  nossa  |                      
11 |     entao  elecerto  talveztodos  |                naoja              |                      
12 |           algum       pouco       |          VAL                      |                     
13 |                                   |                      ah muitas    |                      
14 |            to      sim            |        todas           mais       |                      
15 |            tambem       outras    |                    muito         |                      
16 |               si             por-quede                                |                      
17 |                                   |  olha           taoquem           |                      
18 |                   esta         minhaalguma                            |                      
19 |                        elaseu  sou|                                   |                      
20 |                          dezsao   |  bem com                          |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 ano+(12), estud+(13), carmem(6), comec+(16), historia(7), jorge(6), mud+(8), 
nome+(11), voluntari+(6), aprendiz+(3), apresent+(5), don+(7), escol+(14), 
idade(3), leg+(4), quiser+(4), robotica(3), sair+(3), sej+(5), teve(4), viv+(6), 
jovens(6), senhor+(7), tava(6), tenh+(15), ultim+(4), ador+(2), bairro(2), 
fal+(30), fech+(2), infancia(2), itapecerica(2), serra(2), uhum(2), aula+(3), 
convers+(4), deu+(5), gost+(8), informac+(4), ok(3), pretend+(3), vou(12), 
cade+(1), cidade(2), conhec+(9), das(5), deix+(2), eh(1), entr+(4), escad+(2), 
explic+(2), fac+(3), ia(1), igreja(2), instituic+(5), interess+(3), manaus(1), 
mat+(1), mediador+(1), melhor+(2), mex+(1), ouvir+(1), peca+(2), pequen+(2), 
professor+(2), psicolog+(3), som+(1), sub+(1), surgiu(1), toc+(1), vaga+(1), 
vir+(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 ach+(85), soci+(71), busc+(16), pesso+(61), projet+(73), sociedade(18), 
traz+(18), agreg+(11), conheci+(13), daquel+(7), diss+(17), felicidade(7), 
forc+(10), possibilidade+(7), poss+(14), quest+(12), transform+(10), uma+(60), 
vis+(14), descobr+(5), diferente+(13), diz+(10), enxerg+(5), etic+(5), 
hospital(5), mei+(10), peixe(6), pergunt+(7), projetos(14), sei(12), serv+(8), 
trazendo(5), vida+(17), acess+(4), benefici+(4), crianca+(10), cultur+(9), 
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dando(5), dar+(13), encontr+(7), ensin+(8), feliz+(5), maior+(5), maneira(5), 
mao(4), pescar(5), sab+(28), universidade(4), utiliz+(4), ver(9), caminho+(3), 
coisa+(26), consegu+(3), cri+(3), da(36), der(3), descoberta+(3), esmola(3), 
foc+(3), form+(13), impacto(3), ingles(3), ler(3), missao(3), mostr+(3), 
oportunidade+(3), peg+(12), platao(3), ruim(3), soluc+(3), administra+(2), 
cap+(4), clar+(4), comunidade(2), dao(2), deveria(2), devido+(4), dizendo(2), 
edu(2), exemplo(7), futuro(2), imagin+(2), importante(2); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 cooperativ+(16), dificil(11), trabalh+(26), casa+(12), entend+(13), mes+(8), 
area+(4), cheg+(14), costur+(6), gente(23), mulher+(7), ne(34), receb+(5), 
aprend+(7), compr+(3), epoca(2), final(4), incubadora(2), inteiro(2), lev+(9), 
maquina+(3), motiv+(3), muita(3), negocio+(4), nisso(3), numero(4), pass+(8), 
prim+(2), pro+(5), retirada+(2), val+(4), verde(2), dia+(6), acredit+(1), as(16), 
atualmente(2), divisao(2), empreendimento+(2), espaco(1), exist+(1), film+(1), 
fiz+(2), fundacao(2), internacion+(1), irma+(1), mail(2), patrao(2), perdido(2), 
pesquisa+(1), prefeitura(1), tir+(2), vista+(2), cham+(3), gratificante(2), 
invest+(2), materi+(2), mercado(2), pont+(2), risos(5), sai+(2), particip+(3), 
pra+(27), ajud+(3), aluno+(1), deve(2), dificuldade+(2), do(13), fato(1), 
funcion+(1), ganh+(1), geral+(1), governo(1), heitor(1), jeito(1), mesma+(2), 
mor+(2), normal+(1), paulo(1), pena(1), pobrema+(1), procur+(1), propr+(1), 
semana(1), teimosa+(1), troc+(1), ve(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 planej+(12), mala(9), represent+(8), objetos(6), planeja+(6), acontec+(7), 
bol+(4), circo(6), estrategia+(4), ferida(4), hora+(7), lado(5), peguei(4), 
quer+(15), atividade+(3), figura+(4), funcionar+(3), ideia+(7), lazer(4), 
meta+(4), momento+(7), ness+(6), pens+(19), ping+(3), respond+(4), teatro(4), 
vai(18), vao(5), band+(3), daqui(5), dos(5), empresa+(5), fase+(2), filhos(2), 
publ+(2), rend+(4), tempo+(6), calcul+(1), capacit+(1), coloc+(1), credito+(1), 
dai(1), desenvolv+(1), dinamica+(2), dinheiro(2), lembr+(2), prazer+(1), 
signific+(2), os(10), pod+(7), precis+(4), aproveit+(2), caus+(3), frente(2), 
num+(10), palavr+(4), acab+(2), analis+(1), atingir(1), bols+(1), continu+(2), 
desejo+(2), diversas(1), faz+(13), fez(1), fic+(3), gostar+(1), grupo+(5), ir(1), 
lig+(2), monoton+(1), music+(2), necessariamente(1), opiniao(1), quase(1), 
rapid+(1), setor+(1), telefone(1), tent+(2), termin+(1), vot+(1); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 estou(3), tive(2), ha(3), era(6), fui(6), desde(1), fora(2), apenas(2), ah(8), 
bom(13), olha(2), alguns(2), aonde(1), me(10), meu(13), meus(2), qualquer(3), 
quantos(2), todas(3), cinco(1), cinquenta(2), quatro(3), tres(2), vinte(3), 
depois(2), infelizmente(2), ja(11), realmente(3), CARMEM(19), EDU(27), FRAN(6), 
HEITOR(2), LEILA(52), VAL(6); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 sao(10), seria(6), sou(11), com(32), de(79), dentro-de(2), em(31), para(3), 
segundo(2), tras(3), assim(25), mais-do-que(2), ou(13), para-que(4), que(146), 
se(31), tal(3), certo(3), oh(2), algo(4), alguem(5), algum(6), alguma(4), 
algumas(2), aquela(7), aquelas(1), cada-um(2), certa(1), de-que(2), ela(21), 
elas(4), ele(43), essa(18), esta(3), eu(110), isso(47), minha(14), nenhuma(3), 
outra(8), outras(5), outro(10), o-que(15), por-que(4), pouco(24), si(11), sua(8), 
te(4), to(15), todo(9), varias(5), voce(44), voces(12), dez(2), mil(1), um(65), 
bem(15), demais(2), dentro(8), em-cima(2), entao(50), melhor(4), sim(7), so(22), 
tambem(26), E(53), E_(5), JORGE(35), O(11), o(65); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 estado(2), estamos(3), estao(3), temos(3), ter(9), tinha(4), foi(3), ser(8), 
somos(5), ate(12), por(9), assim-que(2), caso(1), mas(19), nem(4), porque(22), 
por-isso-que(1), tanto(3), ai(17), legal(3), cada(2), comigo(1), dela(1), 
eles(7), esse(9), la(14), muitas(3), na(12), nada(9), no(18), nos(17), nossa(3), 
nosso(7), onde(3), o-que-e(4), poucas(3), tudo(5), dois(1), ainda(7), ali(3), 
hoje(8), mais(8), muito(13), nao(33), ABRINQ(1), MARA(10), a(36), e(51); 
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 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 tem(26), antes-de(1), sem(3), como(11), que-nem(3), aquele(2), aquilo(7), com-
que(2), essas(2), mim(11), naquela(3), naquele(1), outros(5), qual(4), quem-e(1), 
seus(4), ta(14), toda(1), varios(2), primeiro(2), agora(5), aqui(6), bastante(1), 
junto(1), nunca(2), A(8); 
  
 
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A6 ano+ : ano(2), anos(12); 
A6 estud+ : estudado(1), estudamos(1), estudando(3), estudava(1), estudei(3), 
estudo(4), estudou(2); 
A5 carmem : carmem(7); 
A5 comec+ : comeca(1), comecamos(1), comecando(1), comecar(4), comecei(5), 
comeco(1), comecou(4); 
A5 historia : historia(8); 
A5 jorge : jorge(8); 
A5 mud+ : muda(1), mudando(7), mudar(2); 
A5 nome+ : nome(11), nomes(1); 
A5 voluntari+ : voluntariado(1), voluntario(6); 
A4 aprendiz+ : aprendiz(3); 
A4 apresent+ : apresentacao(4), apresentando(1), apresentar(2); 
A4 don+ : dona(8); 
A4 escol+ : escola(21), escolas(1); 
A4 idade : idade(3); 
A4 leg+ : legais(3), lego(4); 
A4 quiser+ : quiser(4); 
A4 robotica : robotica(4); 
A4 sair+ : sair(2), sairam(1); 
A4 sej+ : seja(5), sejam(1); 
A4 teve : teve(4); 
A4 viv+ : vivencia(1), viver(1), viveu(1), vivia(3); 
A3 jovens : jovens(7); 
A3 senhor+ : senhora(9); 
A3 tava : tava(7); 
A3 tenh+ : tenha(3), tenho(14); 
A3 ultim+ : ultima(3), ultimo(3); 
A2 ador+ : adoro(2); 
A2 bairro : bairro(3); 
A2 fal+ : fala(6), falam(1), falando(6), falar(13), falas(1), falavam(1), 
falei(1), falo(2), falou(3); 
A2 fech+ : fecha(1), fechando(1); 
A2 infancia : infancia(4); 
A2 itapecerica : itapecerica(2); 
A2 serra : serra(2); 
A2 uhum : uhum(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
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B9 ach+ : acha(2), acham(2), achamos(1), achava(3), acho(92); 
B9 soci+ : sociais(11), social(67), socias(1); 
B6 busc+ : busca(7), buscar(10); 
B6 pesso+ : pessoa(36), pessoal(1), pessoas(41); 
B6 projet+ : projeto(85); 
B6 sociedade : sociedade(21); 
B6 traz+ : traz(19), trazem(1), trazer(4); 
B5 agreg+ : agrega(3), agregando(1), agregar(7), agregou(1); 
B5 conheci+ : conheci(1), conhecimento(10), conhecimentos(2); 
B5 daquel+ : daquela(3), daquelas(1), daquele(3); 
B5 diss+ : disse(5), disso(12); 
B5 felicidade : felicidade(10); 
B5 forc+ : forca(8), forcando(2), forcar(1), forcassem(1), forcou(1); 
B5 possibilidade+ : possibilidade(2), possibilidades(5); 
B5 poss+ : possa(5), posso(14); 
B5 quest+ : questao(12), questoes(2); 
B5 transform+ : transforma(1), transformacao(5), transformar(6); 
B5 uma+ : uma(74); 
B5 vis+ : visa(3), visado(1), visando(1), visao(6), visava(1), visoes(3); 
B4 descobr+ : descobrir(4), descobriu(1); 
B4 diferente+ : diferente(11), diferentes(3); 
B4 diz+ : diz(2), dizem(2), dizer(6); 
B4 enxerg+ : enxergar(3), enxergo(2); 
B4 etic+ : etica(3), etico(4); 
B4 hospital : hospital(5); 
B4 mei+ : meia(1), meio(9); 
B4 peixe : peixe(7); 
B4 pergunt+ : pergunta(7), perguntou(1); 
B4 projetos : projetos(16); 
B4 sei : sei(12); 
B4 serv+ : serve(6), servico(1), serviu(1); 
B4 trazendo : trazendo(5); 
B4 vida+ : vida(17), vidas(1); 
B3 acess+ : acesso(4); 
B3 benefici+ : beneficiada(1), beneficiando(1), beneficio(2); 
B3 crianca+ : crianca(10), criancas(1); 
B3 cultur+ : cultura(13); 
B3 dando : dando(5); 
B3 dar+ : dar(14); 
B3 encontr+ : encontra(1), encontrar(1), encontre(1), encontrei(2), encontro(3); 
B3 ensin+ : ensinando(1), ensinar(5), ensinei(1), ensino(1); 
B3 feliz+ : feliz(4), felizes(1); 
B3 maior+ : maior(4), maiores(1); 
B3 maneira : maneira(6); 
B3 mao : mao(4); 
B3 pescar : pescar(6); 
B3 sab+ : sabe(21), sabem(1), saber(10), sabia(1); 
B3 universidade : universidade(4); 
B3 utiliz+ : utilizam(1), utilizamos(1), utilize(1), utilizou(1); 
B3 ver : ver(9); 
B2 caminho+ : caminho(2), caminhos(1); 
B2 coisa+ : coisa(15), coisas(13); 
B2 consegu+ : consegue(1), conseguir(1), conseguirem(1); 
B2 cri+ : cria(1), criar(2); 
B2 da : da(39); 
B2 der : der(4); 
B2 descoberta+ : descoberta(3); 
B2 esmola : esmola(4); 
B2 foc+ : focada(1), focar(1), foco(1); 
B2 form+ : forma(12), formas(2); 
B2 impacto : impacto(3); 
B2 ingles : ingles(4); 
B2 ler : ler(3); 
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B2 missao : missao(4); 
B2 mostr+ : mostra(4), mostrar(1); 
B2 oportunidade+ : oportunidade(2), oportunidades(1); 
B2 peg+ : pega(5), pegando(3), pegar(4), pego(1); 
B2 platao : platao(4); 
B2 ruim : ruim(3); 
B2 soluc+ : solucao(3), solucoes(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C9 cooperativ+ : cooperativa(11), cooperativas(4), cooperativismo(9), 
cooperativista(1); 
C9 dificil : dificil(17); 
C9 trabalh+ : trabalha(4), trabalhado(1), trabalham(1), trabalhamos(2), 
trabalhando(1), trabalhar(11), trabalhava(2), trabalhei(1), trabalho(8); 
C8 casa+ : casa(16), casas(1); 
C8 entend+ : entendem(1), entender(3), entenderam(1), entenderem(2), entendeu(8); 
C8 mes+ : mes(8), meses(2); 
C6 area+ : area(4); 
C6 cheg+ : chega(2), chegam(1), chegamos(1), chegar(6), chegava(2), chegou(4); 
C6 costur+ : costura(2), costurar(1), costurava(1), costureira(3), 
costureiras(1); 
C6 gente : gente(38); 
C6 mulher+ : mulher(4), mulheres(3); 
C6 ne : ne(41); 
C6 receb+ : recebe(1), recebemos(2), receber(1), recebeu(1); 
C5 aprend+ : aprende(5), aprenderam(2), aprendeu(2), aprendia(3); 
C5 compr+ : compra(1), comprando(1), comprar(1); 
C5 epoca : epoca(2); 
C5 final : final(5); 
C5 incubadora : incubadora(4); 
C5 inteiro : inteiro(2); 
C5 lev+ : leva(3), levamos(1), levar(5), levaram(1), leve(1), levou(1); 
C5 maquina+ : maquina(2), maquinas(1); 
C5 motiv+ : motivo(3); 
C5 muita : muita(3); 
C5 negocio+ : negocio(5); 
C5 nisso : nisso(3); 
C5 numero : numero(4); 
C5 pass+ : passa(1), passagem(6), passamos(1), passar(1), passou(1); 
C5 prim+ : prima(1), primeira(1); 
C5 pro+ : pro(4), pros(1); 
C5 retirada+ : retirada(3), retiradas(1); 
C5 val+ : vale(2), valente(1), valeu(1); 
C5 verde : verde(2); 
C4 dia+ : dia(6); 
C3 acredit+ : acreditam(1); 
C3 as : as(21); 
C3 atualmente : atualmente(2); 
C3 divisao : divisao(2); 
C3 empreendimento+ : empreendimento(2); 
C3 espaco : espaco(3); 
C3 exist+ : existe(1); 
C3 film+ : filme(1); 
C3 fiz+ : fiz(1), fizemos(1); 
C3 fundacao : fundacao(2); 
C3 internacion+ : internacionais(1); 
C3 irma+ : irmao(1); 
C3 mail : mail(2); 
C3 patrao : patrao(3); 
C3 perdido : perdido(2); 
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C3 pesquisa+ : pesquisa(1); 
C3 prefeitura : prefeitura(2); 
C3 tir+ : tira(1), tirar(1), tirava(1); 
C3 vista+ : vista(1), vistas(1); 
C2 cham+ : chama(1), chamaram(1), chamou(1); 
C2 gratificante : gratificante(2); 
C2 invest+ : investir(2); 
C2 materi+ : materia(1), material(1); 
C2 mercado : mercado(2); 
C2 pont+ : pontinhos(1), ponto(1); 
C2 risos : risos(5); 
C2 sai+ : sai(3); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte D 
 ------------------------------  
   
D9 planej+ : planeja(2), planejado(1), planejam(1), planejando(1), planejar(14); 
D8 mala : mala(13); 
D8 represent+ : representa(5), representacao(2), representam(1), representar(2); 
D7 objetos : objetos(7); 
D7 planeja+ : planejamento(8), planejamentos(1); 
D6 acontec+ : aconteca(3), acontecer(5), aconteceu(1); 
D6 bol+ : bola(5), bolando(1); 
D6 circo : circo(8); 
D6 estrategia+ : estrategia(1), estrategias(3); 
D6 ferida : ferida(5); 
D6 hora+ : hora(7); 
D6 lado : lado(6); 
D6 peguei : peguei(4); 
D6 quer+ : quer(7), querem(2), queria(1), quero(5); 
D5 atividade+ : atividade(3); 
D5 figura+ : figura(3), figuras(1); 
D5 funcionar+ : funcionario(2), funcionarios(2); 
D5 ideia+ : ideia(1), ideias(8); 
D5 lazer : lazer(4); 
D5 meta+ : meta(6); 
D5 momento+ : momento(7); 
D5 ness+ : nessa(1), nesse(5); 
D5 pens+ : pensa(10), pensando(3), pensar(11), pensei(1), penso(2); 
D5 ping+ : pinga(1), pingar(4); 
D5 respond+ : responde(2), responder(2); 
D5 teatro : teatro(4); 
D5 vai : vai(32); 
D5 vao : vao(6); 
D4 band+ : band(1), banda(2); 
D4 daqui : daqui(5); 
D4 dos : dos(5); 
D4 empresa+ : empresa(9); 
D4 fase+ : fase(1), fases(1); 
D4 filhos : filhos(2); 
D4 publ+ : publico(1), publicos(1); 
D4 rend+ : renda(2), render(2); 
D4 tempo+ : tempo(10); 
D3 calcul+ : calculando(1), calcular(1), calculista(1); 
D3 capacit+ : capacito(1); 
D3 coloc+ : colocando(1); 
D3 credito+ : credito(1); 
D3 dai : dai(1); 
D3 desenvolv+ : desenvolver(1); 
D3 dinamica+ : dinamica(3); 
D3 dinheiro : dinheiro(2); 
D3 lembr+ : lembra(1), lembrando(1); 
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D3 prazer+ : prazeroso(1); 
D3 signific+ : significa(1), significar(1); 
D2 os : os(12); 
D2 pod+ : pode(5), podem(4); 
  
 
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : A 
 714  37  EDU: E #falando de #escola ai chegando la tinha eu #comecei a ter #aula 
de #robotica, que era #aula de produtos da #lego mesmo. 
 256  35  CARMEM: meu #nome e #carmem eu nao #tenho muito a #falar. O que eu 
#tenho e o-que ela ja #explicou e tambem nao #gosto muito de #falar$ 
 319  35  LEILA: ta #estudando #psicologia e tem 25 #anos. ai tem a #dona CARMEM 
que nao #gosta de #falar muito, mas quando #fala informa muito bem e tem 25 e 
quantos mais? #anos$ 
 169  28  porque os diretores #falavam que so #deus na minha vida e quando 
depois-que eu #entrei no projeto em 2005, entao eu ja #tava quase no meu #ultimo 
#ano de #escola eu #comecei a fazer projetos, e fui #voluntario na #escola que eu 
destrui por muito tempo. 
 278  27  LEILA: #dona CARMEM, se a #senhora #quiser continuar #falando tambem$ 
 804  24  EDU: sim, porque voce pega, eu EDU, antes-de #entrar no #mudando a 
#historia e u #vivia muito no meu mundo, meu mundo #itapecerica da #serra e um 
lugar que #tenho. 
 136  19  EDU: bom, primeiramente, meu #nome e EDU e #vou #fala primeiramente um 
pouco o-que-e o projeto #mudando a #historia, ne. E quais sao os seus fundamentos 
e o projeto #mudando a #historia #comecou por uma empresa que todo mundo aqui 
#conhece que e a nokia, ne. 
 282  19  eu #tenho 25 #anos, ne? E #estudo #psicologia. pra quem nao #conhece A 
#cidade #escola #aprendiz, eles trabalham com a metodologia do #bairro #escola. 
 478  19  EDU: ai cabe a nos ta tentando atingir esses pontos pra ta quebrando um 
pouco. na hora que voce #tava #falando um pouco da #escola, eu #tava analisando 
mesmo, que eu #converso com alguns colegas meus sobre esse negocio da #escola 
hoje eu nao sou tao velho, eu #tenho vinte #anos so. 
 170  18  entao, e assemelhando o projeto com as mudancas que eu #tava tendo, 
entao eu #comecei a. eu #virei #voluntario na minha #escola durante tres #anos, 
ne, entao a #escola que eu destrui, que eu fazia bagunca, gracas ao #mudando a 
#historia #comecou a #mudar um pouco o meu modo de pensar na vida, o-que eu 
queria pra mim, 
 260  18  LEILA: A #senhora #entrou la quando, #dona #carmem$ 
 322  18  CARMEM: #tenho quantos #anos$ 
 951  18  VAL: bom, eu como a #dona mara e a #dona. #carmem$ 
 613  17  entao eu acho que a #senhora mesmo, mesmo sem ter #estudado, a #senhora 
sabe tao bem quanto eu EDU, so #tenho vinte #anos, ele que tem dezoito, o JORGE 
tem vinte e cinco, eu acho que a #senhora sabe bem mais-do-que qualquer um o-que-
e um projeto. 
 800  14  : EDU: pra #dona #carmem que ela disse que nao #teve #estudo, mas ela 
sabe tao bem o-que-e projeto quanto qualquer um de nos que estamos #estudando, e 
tudo mais. 
 945  14  CARMEM: #gostei muito de #ouvir eles #falar. realmente, eles #deu 
ensinamento pra nos$ 
 726  13  E comida de graca chegava na #escola, #conversava com os amigos. mas 
nao tinha um projeto, uma meta, pra mim, pra mim chegar, sabe? ai o #aprendiz me 
#deu essa meta. por causa que chegando la eu tive #aula de musica, eu tive #aula 
de #robotica, eu tive #aula de circo. 
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 441  12  JORGE: O #nome da #apresentacao e quinta as oito, porque realmente e 
quinta as oito da noite, tem muitas #pecas #legais. ja fui la uma vez, assisti a 
#peca que e uma #peca #muda. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : B 
 790  16  JORGE: E, eu #acho que o #conhecimento que os #projetos #sociais 
proporcionam de certa #forma e #permitem um #acesso #maior das #pessoas a outras 
#coisas, #sabe? 
 649  14  JORGE: que #platao, #acho que foi #platao que falava, que a #etica e um 
bem comum na #sociedade. entao o-que faz a #sociedade #feliz e a #questao #etica 
ne? entao seria um #projeto #social voce #buscar a #felicidade #da #sociedade em 
si. 
 756  12  eu #acho que e #meio que voce #pegar e que cada-um que ta aqui, quando 
pensa em #projeto #social pensa em varias melhorias em #questao de #ensino, em 
#questao de #vida #coisas que nos vimos no cotidiano. 
 853  12  EDU: ah, #sei la o #projeto #social pra quem #sabe #usar #serve pra 
muitas #coisas. E so #saber #usar. #igual bombril, ne, eu #acho que nao e para 
#uma #pessoa nao e individual$ 
 872  12  eu nao #sei, eu #acho que algumas #pessoas, podemos #dizer, que outras 
#pessoas dependendo #da classe #social, #poderia #buscar isso de #uma outra 
#maneira$ 
 876  12  de #dar #possibilidade de tambem as #pessoas #conseguirem #transformar 
a realidade onde vive. E eu #acho que #uma #coisa legal do #projeto #social e 
isso. 
 627  11  FRAN: ta bom, vai bom #acho que esse daqui chega #proximo, porque e 
levar o bem a alguem, e independente #disso, que isso #ocorra um #impacto na 
#pessoa, eu #acho que voce #agregar algum #conhecimento, #da #felicidade ou #dar 
#uma outra #visao de percepcao, 
 768  11  entao, e #ensinar, e #meio que o #projeto #social ele muda essa #visao 
de o porque #da #questao xis. O porque eu aprendo matematica, ou porque eu tenho 
que aprender #ingles? entao #acho que o #projeto #social ele #pega #coisas e faz 
as #pessoas aprender a pensar em #sociedade. 
 820  11  entao, eu #acho que #projeto #social #traz isso mesmo, que e a 
#sociedade, a #universidade, ela tras um #tipo de #conhecimento. 
 638  10  E isso que e um #projeto #social, sempre #buscar #agregar abencoando. 
eu #acho que e isso$ 
 660  10  eu #acho que essa face e muito mais cruel, essa face de voce #usar um 
#projeto #social, e #uma #pessoa pra voce #trazer #recursos pra si apenas. 
 706  10  vamos montar alguma #coisa pra o bem #da nossa #sociedade. #buscar 
#trazer #uma renda pra ca, todo mundo trabalhando. eu #acho que o #projeto 
#social #visa isso, ne? eu #acho que tem muito #daquela #maneira de #dar: o-que 
fazer tambem, pra ter essa #vara de #pescar, ne. 
 744  10  mas eu #acho que o #projeto #social tem esse #objetivo de #transformar. 
E de #transformar #agregando. E entao eu #vejo que a #missao, vamos #dizer, dos 
#projetos #sociais, na minha #visao, seria de diminuir desigualdades de 
#distribuir #oportunidades. 
 771  10  eu EDU sou #capaz de #saber #ingles e espanhol, porque que ele nao e 
#capaz? entao o #projeto #social e sim, #pega #conhecimentos meus e transmite 
aquelas #pessoas que nao #sabem, e elas parar pra pensa como eu. 
 792  10  como eu #posso aprender com um #jovem de dezesseis anos, #sabe? #sei 
la, eu #acho que e essa configuracao que esses #projetos #sociais #dao, essas 
#possibilidades que esses #projetos #dao pras #pessoas eu #acho que e bem mais 
interessante do que, eu levar um #conhecimento que tambem se aprende na 
#universidade, 
 821  10  escola #traz outro, creche #traz outro, a #vida em si #traz outros. 
entao, #projeto #social #meio que #junta tudo isso. eu nao #sei se e a minha 
#forma de pensar, mas e verdade, eu #acho que #projeto #social ele #junta isso, 
nao se #limita a #uma #universidade. 
 894  10  entao, eu hoje penso #diferente. qual acao que tem meu voto, qual a 
acao que eu, #edu, perante a #sociedade, numa acao minha, o-que que eu #posso ta 
#fazendo? entao eu #acho que o #projeto #social ele #forca a pensar e #forca a 
#pessoa em si em se #encontrar e se identificar. 
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 886   9  entao eu #acho que um #projeto #social as #vezes tambem #traz um pouco 
#daquela identidade, porque que que eu sou assim? 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : C 
 190  23  #tirava de #casa #pra #levar #pro #empreendimento$ 
 243  23  MARA: nos somos #as pessoas ate eu creio ate felizardas. #ganhamos 
muitas coisas. hoje em #dia nos #atualmente nos #recebemos o nosso #espaco, #ne 
#ganhamos um #espaco #pra #trabalhar, quer dizer, entao a #gente pagava aluguel, 
agora nos #ganhamos um #espaco, #ganhamos #maquinas #entendeu? 
 189  22  nao tinhamos #maquina eu #mesma tive que #levar a minha da minha #casa 
e tantos outros tambem tiveram que #levar, #ne, e os marido cobrando da #gente, 
que a #gente #trabalhava o #mes #inteiro, e a #gente em-vez-de #levar #pra 
dentro-de #casa, 
 193  22  MARA: E, exatamente, #passamos 8 #meses #pra ter uma pequenina 
#retirada, #ne, inclusive a #incubadora que nos assessorava, #ne, achava ate 
interessante, na #epoca em-que #chegou a #primeira #retirada, que nao e 
pagamento, #chama se #retirada, #ne, 
 248  22  mas #trabalhamos como #cooperativa #entendeu? micro empresa, porque nos 
tinhamos que ter nota. E #cooperativa tem que ter #numero de cooperado e a #gente 
tinha que registrar nosso #empreendimento, #ne. 
 253  22  E e a #gente tava acostumado a #trabalhar e no #final #do #mes #receber 
o holerite, #ne seu contracheque. A #gente tem que batalhar #pra ter, #tirar um 
trocadinho no #final #do #mes, quando #tira$ 
 194  18  e a #gente nao #chamou eles #pra fazer a #divisao, e nos #fizemos tudo 
direitinho, #ne$ 
 205  18  mas eles tem muito que ensinar ainda #pro povo #entender, porque e 
#dificil. E #dificil a pessoas #trabalhar o #mes #inteiro e #chegar no #final #do 
#mes nao ter nada. 
 209  18  mas isso nao acontece, mas por-que? porque nos, como somos 
#cooperativas estamos ja ta em 2009, mas e como-se tivesse comecando ainda nao e 
facil #chegar no #mercado, #comprar #materia #prima, porque a #gente nao tem e. 
 905  18  E_ num tem quem diga que nao e, porque e ou de um seminario, mas dali a 
#gente #aprende, #leva #muita bagagem, tanto #pra #casa, #pra nos, pessoal, como 
#pro #trabalho. 
 196  17  MARA: #as #retiradas tudo direitinho, #ne, fomos ate aplaudidos por 
esse #motivo, porque a #gente nao ficou em-cima das pessoas da #incubadora, na 
#epoca era a #incubadora da #fundacao ABC, eu acho que nao #existe nem mais essa 
#incubadora. 
 587  16  E so #trabalhar, #chegar em #casa. a #mulher hoje em #dia #sai #do 
#trabalho, vai #pra #casa, outro #trabalho pior, porque dona de #casa e terrivel 
#ne? E os homens? 
 904  16  MARA #pra mim #valeu a #pena. que a #gente #aprende a cada #dia. A 
#gente #aprende a lidar com #as pessoas, #ne? A #gente #aprende, por exemplo, no 
momento que a #gente e convidado #pra #participar de um forum, e chato? 
 203  15  #as pessoas nao #leva muito a serio a #gente. ainda nao, eu espero que 
um #dia ainda se #leve a serio, #ne. 
 246  15  #sai caro #pra ele. E realmente #sai, #entendeu? entao que que e ali, 
#as pessoas #trabalham o-que, de #ajudante de pedreiro, de pedreiro, de limpeza, 
#mulher que #trabalha de limpeza, e isso que e naquela #area la, o-que acontece 
la, #entendeu? 
 
 719  15  por causa que eu #chegava la, eu #aprendia matematica, #aprendia mais e 
menos, e #divisao e multiplicacao. #chegava em #casa, nao usava #pra nada. 
 145  13  entao a #casa da #passagem #trabalha com criancas, ai a #casa da 
#passagem juntamente com a #fundacao ABRINQ conheceu esse projeto, e ai #levamos 
#pra la, onde me #chamaram e eu #participei. 
 599  12  EDU: A #gente #aprende #ne$ 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : D 
 518  42  em #atividade, o-que que eu vou ta fazendo pra que aquilo #aconteca, 
#os materiais, o #publico alvo. entao #planejamento acho que #responde, e porque 
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que eu #peguei a #mala, porque eu acho que #mala voce #pode ta #pensando #numa 
viagem, ne. 
 729  34  E dar aquilo que voce #precisa naquela #hora. que senao a #ferida #vai 
so aumentar. E voce #num #vai ter como curar depois-de um #tempo. 
 589  28  convidar um #funcionario, ne? #planejar tudo isso tem que ta dentro da 
#empresa. #planejar o #momento de #lazer #dos seus #funcionarios. 
 517  25  entao projeto e #planejamento, e o objetivo, #estrategias, #atividade, 
#tempo, quem-e o responsavel. entao o-que-e projeto, acho que #planejamento 
#responde isso porque quando #num #planejamento voce #pensa em #tempo, qual e o 
#tempo que eu #quero ta atingindo, que #tempo eu pretendo #fazer com-que esse 
projeto #aconteca #rapido, #aconteca #numa forma #continua, 
 450  24  LEILA: E, #representacao #lembra #teatro mesmo. A gente #representa um 
papel. no caso a #mala tem varios #objetos que e pra #representar aquilo que 
voces #querem falar. 
 523  23  entao acho que o bau de #ideias ele #vai muito #nessa direcao, sabe 
voce #pensar varias coisas e nao #necessariamente #num primeiro #momento voce ta 
#planejando essas #ideias, mas #vai ter que #planejar, 
 559  22  entao, e construir. #vai construindo, #vai #pensando, dando formato, 
#vai #colocando #os tijolinhos, #vai #pensando um pouco como voce #queria. 
 373  21  JORGE: eu #quero, e que esse #daqui ta sem #credito$ 
 622  21  LEILA: #lembrando que #pode ser com #os mesmo #objetos, que #podem 
#fazer, e #podem #fazer com #os outros$ 
 515  20  #numa capactiacao, eu antes-de ta la eu tenho que #pensar quantos #vao 
estar, qual o #tempo que eu vou gastar em tal #atividade, e se por exemplo um 
jovem nao #quer #fazer a #dinamica que eu proponho, qual que eu tenho que #pensar 
se o #grupo ta agitado demais, 
 562  20  ne, voce quando #pensa #num projeto voce #pensa em quanto #tempo voce 
#quer chegar la, a sua #meta, as #estrategias, mas eu acho que eu colocaria mais 
um projeto como #desejo, #ideias e #desejo. 
 525  19  E ai conforme as coisas #vao avancando, assim, voce tem que-se 
#planejar, voce #vai #calcular suas coisas, sabe? nao #significa que tenha que 
ser frio e #calculista, mas voce #vai #calculando e #bolando #estrategias, nao e 
muito diferente do que voces falaram, pelo menos na minha #opiniao e eu acho que 
quando voce sai dessa #fase aqui de #ideias, 
 566  18  FRAN: agora sou eu? eu #peguei a #bola por #causa que a #bola e como 
projeto, que a gente nunca sabe pra onde a #bola #vai #pingar, um projeto #pode 
comecar com uma #meta e #terminar com outra. 
 596  18  E isso que eu #pensei. eu acho que as #empresa, tem que #planejar, 
quando #planejar em #fazer uma grande #empresa, #planejar tambem o #momento de 
alegria pros seus #funcionario, que #dai eles #vao #render muito mais pra o 
patrao, ne? 
 728  16  to #tentando entrar #nesse mundo, que e bem dificil de entrar, mas meu 
projeto e entrar nele. eu escolhi o #band aid, por #causa que e aquilo que eu 
#precisava, sabe? curar a #ferida que eu tinha naquele #momento. eu acho que 
#representa bem o-que-e um projeto social. 
 451  15  aquilo que voce #querem #significar, ne? entao voces #vao usar esses 
#objetos pra #responder a pergunta, o-que-e projeto. E voces #podem usar 
individualmente, ou em #grupo. 
 577  15  mas a gente tambem tem que #planejar que #nesse projeto tem que ter o 
#lado tambem e, #pensar no #lado, como e que-se fala? A cabeca foge, e: nao e so 
esportivo, #lazer. 
 617  15  LEILA: voces #podem #aproveitar #os mesmos #objetos ou explorar outros 
#objetos, A #ideia agora e a gente explorar um pouco o-que-e projeto social? 
  
 
 
   
 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
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 2  34 um pouco                                                  
 2  30 pra+ mim                                                  
 2  27 a gente                                                   
 2  24 que eu                                                    
 2  23 nao e                                                     
 2  23 que e                                                     
 2  22 e um                                                      
 2  22 as pesso+                                                 
 2  21 eu to                                                     
 2  20 projet+ soci+                                             
 2  19 nao tem                                                   
 2  19 eu nao                                                    
 3  19 eu ach+ que                                               
 2  18 tem uma+                                                  
 2  17 todo mund+                                                
 2  17 eu vou                                                    
 2  17 e a                                                       
 2  16 e uma+                                                    
 2  16 projetos soci+                                            
 2  15 tem que                                                   
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1  8 um pouco                                                 
 2 1  8 que eu                                                   
 3 1  7 mud+ a historia                                          
 2 1  6 aula+ de                                                 
 2 1  5 entao eu                                                 
 2 1  5 ta bom                                                   
 2 1  5 eu to                                                    
 2 1  5 eu vou                                                   
 2 1  5 eu tenh+                                                 
 2 1  5 com os                                                   
 2 1  5 comec+ a                                                 
 2 1  4 na escol+                                                
 2 1  4 eu nao                                                   
 2 1  4 eu sou                                                   
 2 1  4 quando eu                                                
 2 1  4 tem uma+                                                 
 2 1  4 e uma+                                                   
 2 1  4 a gente                                                  
 2 1  4 pra+ mim                                                 
 2 1  3 E uma+                                                   
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2 13 projet+ soci+                                            
 2 2 10 nao e                                                    
 2 2 10 um pouco                                                 
 3 2 10 eu ach+ que                                              
 2 2 10 projetos soci+                                           
 2 2  8 eu nao                                                   
 2 2  8 a pesso+                                                 
 2 2  7 eu vou                                                   
 2 2  7 eu poss+                                                 
 2 2  7 pra+ ela                                                 
 2 2  7 as pesso+                                                
 2 2  6 eu to                                                    

 212



 2 2  6 se voce                                                  
 2 2  6 em si                                                    
 2 2  6 de voce                                                  
 2 2  6 o bem                                                    
 3 2  6 o projet+ soci+                                          
 3 2  6 traz+ um pouco                                           
 2 2  5 entao eu                                                 
 3 2  5 um projet+ soci+                                         
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3 10 a gente                                                  
 2 3  8 as pesso+                                                
 2 3  5 nao e                                                    
 2 3  4 nao tem                                                  
 3 3  4 hoje em dia+                                             
 4 3  3 E e isso ai                                              
 2 3  3 A gente                                                  
 2 3  3 todo mund+                                               
 3 3  3 que a gente                                              
 2 3  3 porque o                                                 
 3 3  3 porque e dificil                                         
 2 3  3 tem uma+                                                 
 2 3  3 e isso                                                   
 3 3  3 e a gente                                                
 2 3  3 e dificil                                                
 2 3  3 pra+ mim                                                 
 2 3  3 do projet+                                               
 3 3  3 cheg+ no final                                           
 2 3  3 cheg+ la                                                 
 2 3  2 E ai                                                     
   
 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 
   
 2 4  6 um pouco                                                 
 2 4  6 um projet+                                               
 2 4  6 pra+ mim                                                 
 2 4  5 e o                                                      
 2 4  5 pra+ um                                                  
 2 4  4 voce quer+                                               
 2 4  4 na vida+                                                 
 2 4  4 na hora+                                                 
 2 4  4 tem que                                                  
 2 4  4 projet+ e                                                
 2 4  3 voce tem                                                 
 3 4  3 eu ach+ que                                              
 2 4  3 ela nao                                                  
 3 4  3 que eu vou                                               
 2 4  3 que eu                                                   
 3 4  3 que a gente                                              
 2 4  3 e um                                                     
 2 4  3 e a                                                      
 3 4  3 pra+ mim e                                               
 2 4  3 as vez+                                                  
  
 
 
   
 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
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 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         19 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        165 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         19 
 Poids total du tableau             :        186 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A5 nome+              |---------+---------------+----------------+------+      
 A4 sej+               |---------+               |                |      |      
 A5 jorge              |-----------+-------------+                |      |      
 A4 apresent+          |-----------+                              |      |      
 A4 viv+               |---------------+------------------+-------+      |      
 A3 jovens             |----------+----+                  |              |      
 A5 historia           |--+-------+                       |              |      
 A5 mud+               |--+                               |              |      
 A5 voluntari+         |----------+------------+----------+              |      
 A4 escol+             |----------+            |                         |      
 A5 comec+             |---------------+-------+                         |      
 A3 tava               |---------------+                                 |      
 A6 estud+             |---------------------+---------------+-----------+      
 A5 carmem             |------+--------------+               |                  
 A4 don+               |--+---+                              |                  
 A3 senhor+            |--+                                  |                  
 A2 fal+               |------------------------+------------+                  
 A6 ano+               |-------------+----------+                               
 A3 tenh+              |-------------+                                          
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         49 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        205 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         49 
 Poids total du tableau             :        842 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 B6 pesso+             |----------------------+---------------+-------+--+      
 B5 uma+               |----------------------+               |       |  |      
 B9 ach+               |----------------------------+---------+       |  |      
 B6 traz+              |---------------+------------+                 |  |      
 B9 soci+              |------+--------+                              |  |      
 B6 projet+            |------+                                       |  |      
 B4 descobr+           |-------------+--------------+--------+-----+--+  |      
 B3 maior+             |-------------+              |        |     |     |      
 B5 conheci+           |---------------+------------+        |     |     |      
 B5 possibilidade+     |---------------+                     |     |     |      
 B5 poss+              |---------------+------------+--------+     |     |      
 B4 sei                |---------------+            |              |     |      
 B5 transform+         |----------------+-----------+              |     |      
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 B3 sab+               |----------------+                          |     |      
 B4 projetos           |------------+-------------+-------------+--+     |      
 B3 ver                |------------+             |             |        |      
 B4 etic+              |---------------+----------+             |        |      
 B5 felicidade         |------+--------+                        |        |      
 B3 feliz+             |------+                                 |        |      
 B2 coisa+             |--------------------+------------+------+        |      
 B2 form+              |--------------------+            |               |      
 B4 enxerg+            |------------------------+--------+               |      
 B4 serv+              |------------------------+                        |      
 B5 daquel+            |----------+-------------------+----------+----+--+      
 B3 maneira            |----------+                   |          |    |         
 B3 dar+               |-------------------+----------+          |    |         
 B4 peixe              |------------+------+                     |    |         
 B3 ensin+             |-------+----+                            |    |         
 B3 pescar             |-------+                                 |    |         
 B4 diferente+         |---------------+---------------+---------+    |         
 B3 encontr+           |---------------+               |              |         
 B3 crianca+           |---------------------+---------+              |         
 B5 forc+              |-----------+---------+                        |         
 B4 hospital           |-----------+                                  |         
 B4 pergunt+           |----------------------+-------------+------+--+         
 B5 diss+              |------------+---------+             |      |            
 B4 trazendo           |------------+                       |      |            
 B5 quest+             |-----------+--------------+---------+      |            
 B4 mei+               |-----------+              |                |            
 B3 dando              |---------------+----------+                |            
 B2 peg+               |---------------+                           |            
 B4 vida+              |--------------+----------+-----------+-----+            
 B2 da                 |--------------+          |           |                  
 B6 sociedade          |---------------+---------+           |                  
 B5 vis+               |---------------+                     |                  
 B4 diz+               |----------------+--------------+-----+                  
 B3 cultur+            |----------------+              |                        
 B6 busc+              |-------------------+-----------+                        
 B5 agreg+             |-------------------+                                    
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         19 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         78 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         19 
 Poids total du tableau             :        231 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C6 gente              |-------------+------------------+-----------+----+      
 C6 ne                 |-------------+                  |           |    |      
 C6 receb+             |-------------------+------------+           |    |      
 C4 dia+               |-------------------+                        |    |      
 C6 costur+            |----------------------+--------------+------+    |      
 C6 mulher+            |----------------------+              |           |      
 C5 aprend+            |------------------------+------------+           |      
 C5 pro+               |--------------+---------+                        |      
 C8 casa+              |-------+------+                                  |      
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 C5 lev+               |-------+                                         |      
 C9 cooperativ+        |------------+----------------+-----------+-------+      
 C9 dificil            |------------+                |           |              
 C8 mes+               |---------------+-------------+           |              
 C6 cheg+              |---------------+                         |              
 C9 trabalh+           |---------------------------------+-------+              
 C5 pass+              |--------------------+------------+                      
 C8 entend+            |------------+-------+                                   
 C3 as                 |------------+                                           
   
   
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical D 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         22 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         88 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         22 
 Poids total du tableau             :        181 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 D4 daqui              |--------------------+-------------+----------+---+      
 D6 hora+              |------------+-------+             |          |   |      
 D4 dos                |------------+                     |          |   |      
 D5 vai                |----------------------------+-----+          |   |      
 D5 momento+           |-------------+--------------+                |   |      
 D6 circo              |-------+-----+                               |   |      
 D4 empresa+           |-------+                                     |   |      
 D6 lado               |------------------------+---------------+----+   |      
 D9 planej+            |-------------+----------+               |        |      
 D5 ness+              |-------------+                          |        |      
 D5 ideia+             |--------------+------------------+------+        |      
 D5 vao                |--------------+                  |               |      
 D5 pens+              |------------------+--------------+               |      
 D6 quer+              |--------+---------+                              |      
 D4 tempo+             |--------+                                        |      
 D7 planeja+           |-------------+---------------+-------------------+      
 D8 mala               |-------+-----+               |                          
 D8 represent+         |-------+                     |                          
 D6 acontec+           |----------------------+------+                          
 D2 os                 |-----------+----------+                                 
 D7 objetos            |----+------+                                            
 D2 pod+               |----+                                                   
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Grupo de Decisores de Investimentos    
 ---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :121                            
 Date de l'analyse :22/12/** 
 Intersection des classes RCDH1 et RCDH2 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :    30 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :        396 
   
 DONN.2 Nombre de mots par uc :         12 
        Nombre d'uc           :        347 
   
  388 u.c.e classées sur   587 soit  66.10 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:         544 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4    5    6 
 
    poids *   77   71   65  107   50  174 
   
   1   92 *   61    5    2    7    0   17 
   2   92 *    2   55    2    3    5   25 
   3   76 *    0    1   53    2   11    9 
   4  125 *   10    2    0   89    2   22 
   5   50 *    3    1    7    6   31    2 
   6  109 *    1    7    1    0    1   99 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH2 
 
  classe  *    1    2    3    4    5    6 
 
    poids *   77   71   65  107   50  174 
   
   1   92 *  247   -5  -10  -10  -11   -9 
   2   92 *  -13  213  -10  -18   -1   -1 
   3   76 *  -14  -10  280  -16    2  -16 
   4  125 *   -5  -18  -22  272  -11  -15 
   5   50 *   -3   -5    0   -2  183  -19 
   6  109 *  -19   -5  -15  -33  -11  216 
 
 
  
  
Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 Cl. 1 (  61uce) |-----------------+                                
             16                    |-------------------+            
 Cl. 4 (  89uce) |-----------------+                   |            
             17                                        |---------+  
 Cl. 2 (  55uce) |------------------+                  |         |  
             15                     |------------------+         |  
 Cl. 6 (  99uce) |------------------+                            |  
             18                                                  |+ 
 Cl. 3 (  53uce) |---------+                                     |  
             14            |-------------------------------------+  
 Cl. 5 (  31uce) |---------+                                        
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 (  61uce) |-----------+                                      
             15              |-----------------+                    
 Cl. 4 (  89uce) |-----------+                 |                    
             17                                |-----------------+  
 Cl. 2 (  55uce) |-----------------+           |                 |  
             16                    |-----------+                 |  
 Cl. 6 (  99uce) |-----------------+                             |  
             18                                                  |+ 
 Cl. 3 (  53uce) |-----------------+                             |  
             13                    |-----------------------------+  
 Cl. 5 (  31uce) |-----------------+                                
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.00 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :        611 
 Nombre de mots analysés                     :        429 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          1 
 Nombre de classes                           :          6 
    
         388 u.c.e. classées soit      66.098810% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :       3735 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :       4297 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :    61. u.c.e.  692. "1" analysés ;  711. "1" suppl.. 
  2eme classe :    55. u.c.e.  443. "1" analysés ;  576. "1" suppl.. 
  3eme classe :    53. u.c.e.  547. "1" analysés ;  623. "1" suppl.. 
  4eme classe :    89. u.c.e.  821. "1" analysés ;  921. "1" suppl.. 
  5eme classe :    31. u.c.e.  331. "1" analysés ;  364. "1" suppl.. 
  6eme classe :    99. u.c.e.  901. "1" analysés ; 1102. "1" suppl.. 
  
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     61. soit : 15.72 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1403. soit : 17.47 %  

 218



 Nombre de mots analysés par uce :  11.34 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    2     3.   7.   42.86    3.96        absolutamente               
   16     2.   3.   66.67    5.92        amazonia                    
   17     3.   6.   50.00    5.40        ambient+                    
   33     2.   4.   50.00    3.58        atu+                        
   36     3.   8.   37.50    2.92        base+                       
   53     8.  11.   72.73   27.77        civilizatorio               
   57    13.  56.   23.21    2.77        cois+                       
   58     3.   5.   60.00    7.50        coletividade                
   63     2.   4.   50.00    3.58        complex+                    
   65     6.  10.   60.00   15.19        comunidade+                 
   69     2.   3.   66.67    5.92        concreto+                   
   76     2.   5.   40.00    2.25        constru+                    
   77     3.   4.   75.00   10.72        consum+                     
   78     2.   3.   66.67    5.92        contemporane+               
   80     2.   4.   50.00    3.58        contradic+                  
   91     2.   3.   66.67    5.92        cuid+                       
   93    23.  80.   28.75   12.91        da                          
   97     3.   7.   42.86    3.96        daquel+                     
  100    12.  25.   48.00   21.01        das                         
  111     8.  23.   34.78    6.70        dess+                       
  124    16.  61.   26.23    6.03        do                          
  127     3.   4.   75.00   10.72        ecoar                       
  128     2.   3.   66.67    5.92        ecolog+                     
  141     3.   8.   37.50    2.92        entend+                     
  142     3.   8.   37.50    2.92        entr+                       
  143     2.   5.   40.00    2.25        envolvid+                   
  145     3.   4.   75.00   10.72        equilibr+                   
  151     2.   3.   66.67    5.92        estabelec+                  
  160     3.   8.   37.50    2.92        exist+                      
  173     3.   6.   50.00    5.40        feliz                       
  188     6.  22.   27.27    2.35        form+                       
  195    32. 105.   30.48   23.65        gente                       
  196     3.   6.   50.00    5.40        ger+                        
  207     4.   8.   50.00    7.24        human+                      
  232     5.   7.   71.43   16.70        ir                          
  241     8.  14.   57.14   18.81        lev+                        
  258     2.   4.   50.00    3.58        meio+                       
  259     6.  10.   60.00   15.19        melhor+                     
  263     2.   4.   50.00    3.58        migr+                       
  264     9.  12.   75.00   32.84        modelo                      
  273    11.  24.   45.83   17.51        mund+                       
  277     4.   7.   57.14    9.23        necessidade+                
  280     2.   4.   50.00    3.58        nisso                       
  284     4.  10.   40.00    4.57        objetivo+                   
  292     9.  12.   75.00   32.84        padr+                       
  310     2.   4.   50.00    3.58        permit+                     
  312     6.   7.   85.71   26.36        planeta+                    
  316    11.  30.   36.67   10.77        pod+                        
  321     2.   4.   50.00    3.58        posicao                     
  328     5.   5.  100.00   27.15        preocupacao                 
  331     3.   8.   37.50    2.92        processo                    
  342     6.   9.   66.67   18.05        qualidade                   
  347     4.   6.   66.67   11.94        realidade                   
  367     2.   3.   66.67    5.92        secul+                      
  376     3.   6.   50.00    5.40        simples+                    
  380     8.  18.   44.44   11.75        sociedade                   
  385     4.   6.   66.67   11.94        sustentabilidade            
  386     3.   4.   75.00   10.72        sustent+                    
  388     2.   4.   50.00    3.58        tecnologia+                 
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  390     2.   3.   66.67    5.92        tema+                       
  395     7.  11.   63.64   19.62        tipo+                       
  400     4.  10.   40.00    4.57        transform+                  
  412     3.   9.   33.33    2.16        val+                        
  418     6.  14.   42.86    8.07        ver                         
  422    15.  22.   68.18   48.44        vida+                       
  426     7.  14.   50.00   12.88        viv+                        
  430 *  46. 197.   23.35   17.58 *      a                           
  447 *   2.   5.   40.00    2.25 *    3 foram                       
  451 *   9.  28.   32.14    6.14 *    3 ser                         
  457 *  39. 204.   19.12    3.74 *    4 de                          
  479 *  46. 262.   17.56    2.05 *    5 que                         
  480 *  16.  62.   25.81    5.66 *    5 se                          
  484 *   3.   5.   60.00    7.50 *    6 ah                          
  485 *  12.  50.   24.00    2.97 *    6 ai                          
  516 *  13.  43.   30.23    7.69 *    7 esse                        
  523 *   8.  23.   34.78    6.70 *    7 la                          
  529 *   4.   9.   44.44    5.74 *    7 muitas                      
  532 *   3.   7.   42.86    3.96 *    7 nada                        
  535 *  10.  26.   38.46   10.88 *    7 nos                         
  537 *   2.   5.   40.00    2.25 *    7 nosso                       
  547 *   3.   8.   37.50    2.92 *    7 qualquer                    
  559 *   5.  18.   27.78    2.07 *    7 todo                        
  565 *   2.   4.   50.00    3.58 *    8 cinco                       
  572 *   3.   3.  100.00   16.21 *    8 tres                        
  597 *   7.  26.   26.92    2.64 *    9 so                          
  600 *   6.  17.   35.29    5.14 *    M A                           
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   86 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     55. soit : 14.18 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1019. soit : 12.69 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   8.05 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
   14     2.   5.   40.00    2.78        ajud+                       
   22     5.  10.   50.00   10.83        ao                          
   27     5.  14.   35.71    5.54        area+                       
   54     2.   5.   40.00    2.78        clar+                       
   59     4.  10.   40.00    5.63        coloc+                      
   62     2.   4.   50.00    4.26        complementar+               
   74     4.  11.   36.36    4.58        consegu+                    
   88     2.   4.   50.00    4.26        crianca+                    
  106     2.   3.   66.67    6.85        desculp+                    
  107     4.   6.   66.67   13.80        desejo                      
  114     4.   9.   44.44    6.94        diferente+                  
  117     2.   5.   40.00    2.78        dimens+                     
  132     2.   3.   66.67    6.85        egoista                     
  133     3.   7.   42.86    4.82        eh                          
  169    15.  52.   28.85   10.62        faz+                        
  176     5.  15.   33.33    4.71        fic+                        
  180     5.   5.  100.00   30.67        financeiro                  
  186     2.   3.   66.67    6.85        for                         
  193     3.   4.   75.00   12.29        fundo                       
  194     6.   7.   85.71   29.99        garra                       
  204     2.   4.   50.00    4.26        histor+                     
  209     4.   8.   50.00    8.62        ideia+                      
  234     2.   4.   50.00    4.26        jog+                        
  250     3.   9.   33.33    2.78        maior+                      
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  260     9.   9.  100.00   55.78        merc+                       
  271     3.  10.   30.00    2.11        muita                       
  279     7.  23.   30.43    5.31        ness+                       
  284     5.  10.   50.00   10.83        objetivo+                   
  287     4.  10.   40.00    5.63        olh+                        
  323     5.   9.   55.56   12.97        poss+                       
  338     3.   9.   33.33    2.78        pro+                        
  343     3.   5.   60.00    8.74        querendo                    
  356     4.   4.  100.00   24.47        respeito                    
  369     4.   8.   50.00    8.62        sej+                        
  375    12.  15.   80.00   55.57        setor                       
  377     3.   5.   60.00    8.74        sinto                       
  384     6.   9.   66.67   20.87        sonh+                       
  391     5.  14.   35.71    5.54        tempo                       
  396     6.   6.  100.00   36.90        tiver                     
  400     3.  10.   30.00    2.11        transform+                  
  409     2.   3.   66.67    6.85        usar                        
  417     4.   5.   80.00   18.04        vend+                       
  419     6.  13.   46.15   11.31        vez+                        
  424     7.  17.   41.18   10.65        vis+                        
  429     7.  23.   30.43    5.31        vou                         
  465 *   6.   7.   85.71   29.99 *    4 segundo                     
  469 *   9.  35.   25.71    4.21 *    5 assim                       
  483 *   5.  12.   41.67    7.69 *    5 tao                         
  494 *   2.   3.   66.67    6.85 *    7 algum                       
  520 *  35. 160.   21.88   13.27 *    7 eu                          
  545 *   5.  14.   35.71    5.54 *    7 pouco                       
  556 *   9.  31.   29.03    6.11 *    7 to                          
  571 *  10.  13.   76.92   43.53 *    8 terceiro                    
  585 *  14.  70.   20.00    2.38 *    9 entao                       
  586 *   3.   7.   42.86    4.82 *    9 exatamente                  
  591 *   4.   7.   57.14   10.82 *    9 melhor                      
  595 *   3.  10.   30.00    2.11 *    9 realmente                   
  603 *   8.  17.   47.06   15.80 *    M COUTINHO                    
  604 *  17.  90.   18.89    2.14 *    M E                           
  608 *   8.  28.   28.57    5.14 *    M MERCIA                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   61 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     53. soit : 13.66 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1170. soit : 14.57 %  
 Nombre de mots analysés par uce :  10.32 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
   21     7.  15.   46.67   14.41        ano+                        
   36     4.   8.   50.00    9.15        base+                       
   48     3.   5.   60.00    9.22        caus+                       
   52     9.  11.   81.82   44.59        cidade+                     
   58     2.   5.   40.00    2.98        coletividade                
   65     3.  10.   30.00    2.32        comunidade+                 
   87     5.   6.   83.33   25.08        creche+                     
   93    15.  80.   18.75    2.21        da                          
   94     2.   4.   50.00    4.53        dado+                       
   98     2.   3.   66.67    7.20        daqui                       
  115     5.   7.   71.43   20.17        dificil+                    
  123     9.  41.   21.95    2.67        diz+                        
  125     6.  11.   54.55   16.05        dos                         
  136     4.   9.   44.44    7.40        encontr+                    
  159    10.  17.   58.82   30.75        exempl+                     
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  165     3.   3.  100.00   19.11        famili+                     
  167     5.   5.  100.00   32.02        favela+                     
  168     3.  10.   30.00    2.32        fazendo                     
  174     5.   5.  100.00   32.02        feminista+                  
  179     2.   4.   50.00    4.53        financeira+                 
  197     2.   4.   50.00    4.53        gest+                       
  200     2.   5.   40.00    2.98        governo+                    
  201     7.  19.   36.84    9.10        grande+                     
  202     5.  17.   29.41    3.74        grupo+                      
  203     2.   4.   50.00    4.53        historicamente              
  211     4.   5.   80.00   18.90        igreja+                     
  218     2.   4.   50.00    4.53        individuo+                  
  222     5.   6.   83.33   25.08        inserido+                   
  224     2.   5.   40.00    2.98        instituic+                  
  228     4.   8.   50.00    9.15        interess+                   
  249     3.   4.   75.00   12.89        luta                        
  263     2.   4.   50.00    4.53        migr+                       
  265     2.   5.   40.00    2.98        momento                     
  267     2.   4.   50.00    4.53        mont+                       
  268     6.  13.   46.15   12.04        movimento+                  
  272     8.   9.   88.89   44.21        mulher+                     
  275     7.  11.   63.64   23.98        nas                         
  291     8.  20.   40.00   12.40        os                          
  299     4.   6.   66.67   14.52        paul+                       
  301     5.   9.   55.56   13.71        peg+                        
  302     5.   8.   62.50   16.52        pela+                       
  305     6.   7.   85.71   31.38        pequen+                     
  315     5.  11.   45.45    9.70        poder+                      
  318     5.  10.   50.00   11.49        polit+                      
  320     3.   5.   60.00    9.22        popular+                    
  329     2.   3.   66.67    7.20        primeira+                   
  333     2.   3.   66.67    7.20        profissional+               
  334     3.   6.   50.00    6.82        programa+                   
  337     2.   4.   50.00    4.53        propria+                    
  339     4.   7.   57.14   11.43        public+                     
  349     3.   9.   33.33    3.02        recurso+                    
  350     5.   6.   83.33   25.08        rede+                       
  351     3.   5.   60.00    9.22        relac+                      
  358     2.   3.   66.67    7.20        rest+                       
  361     3.   4.   75.00   12.89        risco+                      
  380     5.  18.   27.78    3.19        sociedade                   
  399    10.  41.   24.39    4.48        trabalh+                    
  404     3.   3.  100.00   19.11        tribo+                      
  407    20. 114.   17.54    2.06        uma+                        
  416     6.   9.   66.67   21.95        vem                         
  433 *   2.   5.   40.00    2.98 *    0 estado                      
  441 *   3.   7.   42.86    5.15 *    1 tinha                       
  444 *   5.   8.   62.50   16.52 *    3 era                         
  448 *   3.  10.   30.00    2.32 *    3 fui                         
  454 *   2.   4.   50.00    4.53 *    3 sou                         
  456 *  14.  72.   19.44    2.51 *    4 com                         
  457 *  33. 204.   16.18    2.31 *    4 de                          
  459 *  12.  62.   19.35    2.03 *    4 em                          
  462 *   4.  15.   26.67    2.24 *    4 para                        
  464 *  12.  38.   31.58   11.47 *    4 por                         
  473 *   7.  24.   29.17    5.22 *    5 ou                          
  474 *  15.  66.   22.73    5.54 *    5 porque                      
  476 *   2.   5.   40.00    2.98 *    5 por-isso-que                
  478 *   3.   7.   42.86    5.15 *    5 quanto                      
  498 *   3.  10.   30.00    2.32 *    7 aquela                      
  502 *   2.   4.   50.00    4.53 *    7 cada                        
  503 *   2.   3.   66.67    7.20 *    7 certa                       
  510 *   4.   9.   44.44    7.40 *    7 elas                        
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  517 *   3.  10.   30.00    2.32 *    7 esses                       
  528 *   5.  19.   26.32    2.71 *    7 minha                       
  530 *   3.   7.   42.86    5.15 *    7 muitos                      
  531 *  12.  56.   21.43    3.35 *    7 na                          
  533 *   2.   5.   40.00    2.98 *    7 naquela                     
  538 *   2.   5.   40.00    2.98 *    7 onde                        
  563 *  17.  91.   18.68    2.54 *    7 voce                        
  576 *   2.   4.   50.00    4.53 *    9 ali                         
  589 *   2.   3.   66.67    7.20 *    9 junto                       
  592 *  13.  62.   20.97    3.34 *    9 muito                       
  594 *   3.   6.   50.00    6.82 *    9 nunca                       
  602 *   8.  22.   36.36   10.19 *    M ADA                         
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   90 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  4 => Contexte D                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     89. soit : 22.94 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   1742. soit : 21.69 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   9.22 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    2     4.   7.   57.14    4.72        absolutamente               
    6    23.  58.   39.66   10.78        ach+                        
    7     4.   7.   57.14    4.72        acontec+                    
   18     5.   6.   83.33   12.58        ampl+                       
   31     3.   3.  100.00   10.16        atencao                     
   41     6.  12.   50.00    5.13        busc+                       
   42     5.   7.   71.43    9.48        caminho+                    
   51     4.   8.   50.00    3.38        cheg+                       
   55     3.   5.   60.00    3.94        classe+                     
   59     5.  10.   50.00    4.25        coloc+                      
   66     3.   4.   75.00    6.20        comunitari+                 
  109    10.  12.   83.33   25.55        desenvolvi+                 
  131     3.   5.   60.00    3.94        ego                         
  138     2.   3.   66.67    3.27        enfrent+                    
  143     3.   5.   60.00    3.94        envolvid+                   
  157    10.  10.  100.00   34.48        etic+                       
  164    20.  58.   34.48    5.14        fal+                        
  173     3.   6.   50.00    2.52        feliz                       
  215     4.   4.  100.00   13.58        incomod+                    
  238     2.   3.   66.67    3.27        legitimidade                
  239     3.   4.   75.00    6.20        legitim+                    
  245     2.   3.   66.67    3.27        localizad+                  
  248     4.   5.   80.00    9.33        lugar+                      
  256     3.   3.  100.00   10.16        medid+                      
  257     5.   7.   71.43    9.48        med+                        
  282     2.   3.   66.67    3.27        numero                      
  283    11.  33.   33.33    2.20        num+                        
  290     6.   8.   75.00   12.53        organiz+                    
  294     7.  11.   63.64   10.61        palavra+                    
  304     9.  16.   56.25   10.48        pens+                       
  308    12.  19.   63.16   18.28        pergunt+                    
  313     2.   3.   66.67    3.27        plano+                      
  317     4.   4.  100.00   13.58        poe                         
  330     7.  10.   70.00   12.86        problema+                   
  331     4.   8.   50.00    3.38        processo                    
  335    49.  84.   58.33   75.99        projeto+                    
  336     3.   4.   75.00    6.20        pronto                      
  359     7.   9.   77.78   15.68        resultado+                  
  371     8.  14.   57.14    9.61        sentido+                    
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  373     2.   3.   66.67    3.27        serie                       
  374     6.   9.   66.67    9.97        serv+                       
  379     6.  13.   46.15    4.10        situac+                     
  381    40.  66.   60.61   63.84        soci+                       
  383     7.   8.   87.50   19.26        soluc+                      
  387     4.   9.   44.44    2.41        tava                        
  394     3.   4.   75.00    6.20        termo+                      
  403     5.   7.   71.43    9.48        traz+                       
  412     5.   9.   55.56    5.55        val+                        
  415     6.   8.   75.00   12.53        vej+                        
  435 *   2.   3.   66.67    3.27 *    0 estao                       
  452 *   3.   6.   50.00    2.52 *    3 sera                        
  453 *   3.   4.   75.00    6.20 *    3 seria                       
  455 *   8.  16.   50.00    6.91 *    4 ate                         
  477 *  13.  33.   39.39    5.53 *    5 quando                      
  505 *   3.   6.   50.00    2.52 *    7 com-que                     
  515 *   5.  11.   45.45    3.25 *    7 essas                       
  524 *  11.  27.   40.74    5.20 *    7 me                          
  527 *   8.  14.   57.14    9.61 *    7 mim                         
  544 *   5.   9.   55.56    5.55 *    7 o-que-e                     
  546 *   2.   3.   66.67    3.27 *    7 qual                        
  552 *   3.   5.   60.00    3.94 *    7 sua                         
  553 *   2.   3.   66.67    3.27 *    7 suas                        
  564 *   7.  19.   36.84    2.18 *    7 voces                       
  573 *  41. 128.   32.03    8.94 *    8 um                          
  588 *  10.  27.   37.04    3.26 *    9 ja                          
  605 *  13.  38.   34.21    3.03 *    M GERALDO                     
  607 *   8.  20.   40.00    3.47 *    M LEILA                       
  609 *   7.  16.   43.75    4.09 *    M O                           
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   68 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  5 => Contexte E                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     31. soit :  7.99 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :    695. soit :  8.65 %  
 Nombre de mots analysés par uce :  10.68 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
 
    5     2.   4.   50.00    9.70        acess+                      
   14     2.   5.   40.00    7.06        ajud+                       
   15     1.   3.   33.33    2.64        alianca+                    
   29     9.  47.   19.15    9.06        as                          
   34     1.   3.   33.33    2.64        autonomia+                  
   39     7.  18.   38.89   24.51        brasil+                     
   46     4.   6.   66.67   28.54        capt+                       
   50     2.   9.   22.22    2.54        cham+                       
   67     2.   8.   25.00    3.22        conceito+                   
   90     8.  11.   72.73   64.54        cri+                        
   92     3.   4.   75.00   24.69        cultur+                     
   93    11.  80.   13.75    4.55        da                          
  102     2.   9.   22.22    2.54        deix+                       
  108     1.   3.   33.33    2.64        desenvolvendo               
  110     2.   5.   40.00    7.06        desenvolv+                  
  119     4.   8.   50.00   19.61        direito+                    
  129     1.   3.   33.33    2.64        economico+                  
  135    12.  24.   50.00   61.42        empresa+                    
  147     1.   3.   33.33    2.64        escolh+                     
  153     1.   3.   33.33    2.64        estrategia+                 
  154     6.   6.  100.00   70.18        estrutur+                   
  166     2.   7.   28.57    4.11        fato                        

 224



  177     1.   3.   33.33    2.64        filho+                      
  182     1.   3.   33.33    2.64        fin+                        
  184     2.   7.   28.57    4.11        fiz+                        
  191    10.  10.  100.00  118.21        fundac+                     
  197     2.   4.   50.00    9.70        gest+                       
  202     6.  17.   35.29   18.03        grupo+                      
  220     2.   4.   50.00    9.70        iniciativa+                 
  221     1.   3.   33.33    2.64        inicio                      
  224     3.   5.   60.00   18.64        instituic+                  
  225    10.  10.  100.00  118.21        instituto+                  
  229     3.   3.  100.00   34.82        internacional+              
  230     4.  12.   33.33   10.82        investimento+               
  242     2.   3.   66.67   14.16        lig+                        
  244     5.   5.  100.00   58.33        linha+                      
  279     5.  23.   21.74    6.29        ness+                       
  290     2.   8.   25.00    3.22        organiz+                    
  293     3.   7.   42.86   11.79        pais+                       
  295     2.   3.   66.67   14.16        papel                       
  296     2.   4.   50.00    9.70        particip+                   
  302     2.   8.   25.00    3.22        pela+                       
  309     2.   3.   66.67   14.16        periodo+                    
  318     3.  10.   30.00    6.76        polit+                      
  326     4.  22.   18.18    3.30        precis+                     
  330     2.  10.   20.00    2.01        problema+                   
  342     2.   9.   22.22    2.54        qualidade                   
  343     2.   5.   40.00    7.06        querendo                    
  349     5.   9.   55.56   28.36        recurso+                    
  355     1.   3.   33.33    2.64        resolv+                     
  389     1.   3.   33.33    2.64        tematica+                   
  407    13. 114.   11.40    2.56        uma+                        
  408     1.   3.   33.33    2.64        uns                         
  431 *  26. 271.    9.59    3.15 *      e                           
  441 *   2.   7.   28.57    4.11 *    1 tinha                       
  442 *   1.   3.   33.33    2.64 *    1 tive                        
  446 *   5.  16.   31.25   12.28 *    3 foi                         
  448 *   2.  10.   20.00    2.01 *    3 fui                         
  457 *  25. 204.   12.25   10.65 *    4 de                          
  458 *   2.   3.   66.67   14.16 *    4 depois-de                   
  460 *   2.   4.   50.00    9.70 *    4 entre                       
  497 *   1.   3.   33.33    2.64 *    7 alguns                      
  509 *   3.  16.   18.75    2.63 *    7 ela                         
  512 *   2.   7.   28.57    4.11 *    7 eles                        
  531 *  10.  56.   17.86    8.67 *    7 na                          
  534 *   9.  67.   13.43    3.26 *    7 no                          
  535 *   4.  26.   15.38    2.07 *    7 nos                         
  544 *   2.   9.   22.22    2.54 *    7 o-que-e                     
  549 *   2.   4.   50.00    9.70 *    7 que-se                      
  557 *   3.   8.   37.50    9.68 *    7 toda                        
  579 *   1.   3.   33.33    2.64 *    9 bastante                    
  587 *   2.  10.   20.00    2.01 *    9 hoje                        
  595 *   2.  10.   20.00    2.01 *    9 realmente                   
  604 *  13.  90.   14.44    6.64 *    M E                           
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   74 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  6 => Contexte F                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :     99. soit : 25.52 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :   2003. soit : 24.94 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   9.10 
 
 num   effectifs   pourc.    chi2 identification 
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    3     7.  10.   70.00   10.69        acab+                       
    9     2.   3.   66.67    2.69        adapt+                      
   11     5.   6.   83.33   10.72        agradec+                    
   12     5.   5.  100.00   14.79        agua                        
   25     2.   3.   66.67    2.69        aprende                     
   26     5.   7.   71.43    7.91        apresent+                   
   30     6.   6.  100.00   17.79        assunto                     
   35     3.   4.   75.00    5.21        avalia+                     
   44     3.   5.   60.00    3.17        can+                        
   56     4.   4.  100.00   11.80        climatica+                  
   73     6.  10.   60.00    6.42        conhec+                     
   79     4.   7.   57.14    3.75        continu+                    
   83     7.  13.   53.85    5.68        contribu+                   
   84     5.   5.  100.00   14.79        cont+                       
   85     4.   4.  100.00   11.80        convers+                    
   96     5.   6.   83.33   10.72        dando                       
   99     6.  10.   60.00    6.42        dar                         
  102     6.   9.   66.67    8.21        deix+                       
  108     2.   3.   66.67    2.69        desenvolvendo               
  118     4.   6.   66.67    5.43        dinheiro                    
  123    22.  41.   53.66   19.11        diz+                        
  126     2.   3.   66.67    2.69        duas                        
  130     5.   5.  100.00   14.79        educacao                    
  150     5.   6.   83.33   10.72        esper+                      
  152     3.   4.   75.00    5.21        esteja                      
  156     8.   8.  100.00   23.85        etc                         
  161     7.  14.   50.00    4.58        experiencia+                
  164    23.  58.   39.66    7.17        fal+                        
  183     3.   5.   60.00    3.17        fiqu+                       
  184     4.   7.   57.14    3.75        fiz+                        
  212     3.   5.   60.00    3.17        imagin+                     
  237     7.   9.   77.78   13.24        lado                        
  255     2.   3.   66.67    2.69        mar+                        
  269     5.   7.   71.43    7.91        mudanca+                    
  288     6.   6.  100.00   17.79        oportunidade                
  311    22.  46.   47.83   13.67        pesso+                      
  314     3.   5.   60.00    3.17        pobr+                       
  322     2.   3.   66.67    2.69        possibilidade               
  325    38. 119.   31.93    3.72        pra+                        
  326    10.  22.   45.45    4.88        precis+                     
  332     2.   3.   66.67    2.69        producao                    
  340     3.   4.   75.00    5.21        pud+                        
  344    27.  49.   55.10   25.83        quer+                       
  354     2.   3.   66.67    2.69        represent+                  
  362     6.  12.   50.00    3.91        risos                       
  363     3.   3.  100.00    8.83        rua+                        
  364    10.  21.   47.62    5.71        sab+                        
  366     5.   5.  100.00   14.79        sai+                        
  378     8.  10.   80.00   16.03        sistem+                     
  391     6.  14.   42.86    2.30        tempo                       
  392    11.  24.   45.83    5.56        tenh+                       
  393     5.   9.   55.56    4.37        tent+                       
  399    17.  41.   41.46    6.14        trabalh+                    
  406     5.   6.   83.33   10.72        troc+                       
  410     9.  21.   42.86    3.51        vai                         
  413     3.   3.  100.00    8.83        vao                         
  414     3.   5.   60.00    3.17        ve                          
  425     3.   5.   60.00    3.17        viu                         
  429     9.  23.   39.13    2.38        vou                         
  436 *   3.   4.   75.00    5.21 *    0 estar                       
  437 *   2.   3.   66.67    2.69 *    0 estou                       
  440 *   8.  20.   40.00    2.33 *    1 ter                         
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  442 *   2.   3.   66.67    2.69 *    1 tive                        
  456 *  25.  72.   34.72    3.94 *    4 com                         
  470 *  17.  46.   36.96    3.59 *    5 como                        
  476 *   3.   5.   60.00    3.17 *    5 por-isso-que                
  481 *   7.   8.   87.50   16.51 *    5 tal                         
  482 *   3.   5.   60.00    3.17 *    5 tanto                       
  487 *   3.   3.  100.00    8.83 *    6 certo                       
  489 *   5.   8.   62.50    5.88 *    6 olha                        
  493 *   2.   3.   66.67    2.69 *    7 alguem                      
  504 *   3.   5.   60.00    3.17 *    7 comigo                      
  511 *  18.  47.   38.30    4.60 *    7 ele                         
  520 *  50. 160.   31.25    4.71 *    7 eu                          
  523 *   9.  23.   39.13    2.38 *    7 la                          
  577 *  19.  37.   51.35   14.36 *    9 aqui                        
  578 *   2.   3.   66.67    2.69 *    9 atras                       
  581 *   3.   5.   60.00    3.17 *    9 ca                          
  588 *  10.  27.   37.04    2.03 *    9 ja                          
  599 *  12.  28.   42.86    4.78 *    9 tambem                      
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   80 
 Nombre de mots marqués        :  597 sur  611 soit  97.71% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3     4     5     6 
 
  Clés  * Poids   *   599   507   538   789   313   958 
   
      M *     261 *    37    42    32    65    28    57 
      0 *      20 *     2     1     3     4     2     8 
      1 *     127 *    24    13    20    26    14    30 
      2 *       6 *     2     1     1     0     0     2 
      3 *     119 *    24     6    26    28    16    19 
      4 *     453 *    72    57    85    96    47    96 
      5 *     648 *   102    92    87   134    51   182 
      6 *      89 *    20     7    10    16     4    32 
      7 *    1226 *   196   173   176   265    92   324 
      8 *     165 *    32    24    16    45    14    34 
      9 *     590 *    88    91    82   110    45   174 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3     4     5     6 
 
  Clés  * Poids   *   599   507   538   789   313   958 
   
      M *     261 *     0     1    -1     2     1    -2 
      0 *      20 *     0    -1     0     0     0     2 
      1 *     127 *     0    -1     0     0     1     0 
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      2 *       6 *     1     0     0    -1     0     0 
      3 *     119 *     1    -7     5     0     3    -6 
      4 *     453 *     0     0     7     0     2    -5 
      5 *     648 *     0     0     0     0     0     2 
      6 *      89 *     2    -2     0     0    -1     4 
      7 *    1226 *     0     0     0     0    -2     0 
      8 *     165 *     1     0    -3     3     0    -2 
      9 *     590 *     0     1     0    -2     0     4 
   
 Chi2 du tableau            :      79.582920 
   
 Nombre de "1" distribués :  3704 soit 46 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
   
   
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
   
 Nombre d'uce enregistrées :  587 
 Nombre d'uce classées     :  388 soit : 66.10% 
   
   
 Nombre d'uci enregistrées :    1 
 Nombre d'uci classées     :    0 soit :   .00% 
   
  
 
   
 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.121 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\Laura\Leila analises n 
 ovas\&&_0\C2_DICB.121                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          8 
 Nombre d'uce minimum par classe  :         10 
 Nombre de lignes analysées       :        207 
 Nombre total de lignes           :        332 
 Nombre de colonnes analysées     :          6 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .30680690 *    31.15823 *  31.158 * 
 *   2 *     .25037010 *    25.42671 *  56.585 * 
 *   3 *     .22867230 *    23.22316 *  79.808 * 
 *   4 *     .19882430 *    20.19190 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 3 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        263 
 Nombre de mots pleins retenus :        205 
 Nombre total de points        :        268 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
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 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3068 (   31.16 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2504 (   25.43 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
15 |                                   |   #01                             |                      
14 |                                   |                                   |                     
13 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                  |                      
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |              #03                  |                                   |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                      
 1 |                                   |                                   |                     
 0 +-----------------------------------*G_dec------------------------------+                      
 1 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                  |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 6 |                                   |           #04        #02          |                      
 7 |                                   |                                  |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
13 |            #05                    |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3068 (   31.16 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2504 (   25.43 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                         sociedadenecessidade+                         |                      
19 |                 coletividade      |comunidade+sustentabili            |                     
18 |                     apresent+ viv+|vervida+                           |                      
17 |                   base+melhor+mund+lev+ realidadepesso+               |                      
16 |                                   |                                  |                      
15 |                                  troc+   ecoarmodelohuman+            |                      
14 |                  encontr+dess+    |  padr+sistem+civilizatori         |                      
13 |                                planeta+mudanca+ pod+                  |                      
12 |                caus+              |                                   |                      
11 |             igreja+ger+           | tipo+    simples+ambient+         |                      
10 |                   public+         |                                   |                      
 9 |         da  cidade+    .dificil+  |gente   das                        |                      
 8 |          tribo+ movimento+mulher+ |do         feliz        dar        |                      
 7 |           nas  vempequen+         |           dinheirosab+            |                      
 6 |         ano+os     diz+           |                                   |                      
 5 |       grande+      peg+           |                                   |                      
 4 |        exempl+trabalh+            |                                   |                      
 3 |     pela+creche+       lado      |            val+                   |                      
 2 |acab+  dospoder+popular+           |                                   |                      
 1 |        programa+          conhec+ |                      objetivo+    |                     
 0 +------------------quer+------------+----diferente+caminho+---tenh+--contribu+                 
 1 |                      interess+    |          med+area+   forach+vez+  |                      
 2 |                                   |             tempo      faz+      |                      
 3 |    polit+                         |                                   |                      
 4 |                                   |      pergunt+busc+  desejoposs+   |                      
 5 |                             projeto+serv+   pass+   ao.. .resultado+  |                      
 6 |                                   |   pens+ etic+    merc+.  .agradec+|                      
 7 |   grupo+                 desenvolvi+soci+   soluc+ garra esper+palavra+                      
 8 direito+instituic+                  |    vej+         setorvis+   coloc+|                      
 9 |      deix+                        |                                   |                      
10 |     brasil+   cri+cultur+         |                     ideia+fal+    |                      
11 |      recurso+                     |                                   |                      
12 |         decadainvestimento        problema+      vousej+              |                     
13 |        capt+  iniciativa+fundac+organiz+              olh+            |                      
14 |          empresa+instituto+       |                                   |                      
15 |                 pais+          ajud+                                 |                      
16 |                    particip+      |                                   |                      
17 |                         as        |                                   |                      
18 |                                   |                                   |                      
19 |                                   |     ness+                         |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    6 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
  -11    9 qualidade            
   20   -5 traz+                
   21   -5 pont+                
   23   -5 vend+                
   24   -6 sonh+                
   27   -6 sentido+             
   
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
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 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.3068 (   31.16 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.2504 (   25.43 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
20 |                                   |outro                              |                      
19 |                                   |                                   |                     
18 |                                   alguma                              |                      
17 |                           quem    |                                   |                      
16 |                                   |     ainda      todos              |                      
15 |                           aquela  |     ha     esse                   |                      
14 |                                   |     vamos             te          |                      
13 |                         esses     | a    ahai      so                 |                      
12 |                                   |       la                 todo     |                      
11 |                                   |          nada    qualquer         |                      
10 |     temsobre                    seuaquilo                             |                      
 9 |           outra comera            sendo               ta              |                      
 8 |             porque                aquele                              |                      
 7 |             depois              muitos            em                  |                      
 6 |                  ser muitonos  tudo     muitas                        |                     
 5 |    onde          para         A   |                                   |                      
 4 |                            sou    |                 se                |                      
 3 |                 bom               |  vocetalvez                   mesmo                      
 2 |   nossa  estaelas                 |                                   |                      
 1 | nuncaou  minhapor                 |           o-que          algo     |                      
 0 +----foi-ADAhojemenos---------O-----+----------GERALDO---------------olha                      
 1 |               quanto            mais             quando               |                      
 2 |      estado                       |           nao           ele   entao                     
 3 |    defui   sao            essas isso  ter               COUTINHO      |                      
 4 |                                   |           taome       assim       |                      
 5 |    tinhatoda                      |       um         segundo          |                      
 6 |   ca                              |   o     tal                       |                      
 7 |       na             estamos      meu                  aqui           |                     
 8 |                  eagora           |          LEILAterceiro   melhormim|                      
 9 |      eles                     essa|                                   |                      
10 |                        sua       |     todas  ja       voces  bemque |                      
11 |                 tambem            E          to       eu              |                      
12 |        que-se                     | ate  masexatamente     pouco      |                     
13 |                                   |            sempreMERCIA           |                      
14 |                               o-que-e                                 |                      
15 |                          no       |           JOAQUIM                 |                      
16 |                    tanto          |    ela  realmente                 |                      
17 |                                   |                                   |                      
18 |                     pelocomo      |                                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
   
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
 vida+(15), modelo(9), padr+(9), civilizatorio(8), das(12), gente(32), 
planeta+(6), preocupacao(5), comunidade+(6), da(23), ir(5), lev+(8), melhor+(6), 
mund+(11), qualidade(6), realidade(4), sociedade(8), sustentabilidade(4), 
tipo+(7), viv+(7), coletividade(3), consum+(3), dess+(8), ecoar(3), equilibr+(3), 
especi+(2), human+(4), loc+(2), necessidade+(4), pod+(11), sustent+(3), ver(6), 
amazonia(2), ambient+(3), concreto+(2), contemporane+(2), cuid+(2), do(16), 
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ecolog+(2), estabelec+(2), feliz(3), fim(1), ger+(3), individual(1), secul+(2), 
simples+(3), tema+(2), valores(1), daquel+(3), transform+(4), atu+(2), cois+(13), 
complex+(2), contradic+(2), entend+(3), entr+(3), exist+(3), meio+(2), nisso(2), 
permit+(2), posicao(2), tecnologia+(2), aguenta(1), brinc+(1), constru+(2), 
felicidade(1), form+(6), linear(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 merc+(9), setor(12), financeiro(5), tiver(6), garra(6), respeito(4), sonh+(6), 
ao(5), desejo(4), forca+(2), fundo(3), mes+(2), objetivo+(5), poss+(5), vend+(4), 
vez+(6), desculp+(2), diferente+(4), egoista(2), faz+(15), for(2), ideia+(4), 
querendo(3), sej+(4), sinto(3), tom+(2), usar(2), vis+(7), area+(5), atingir(1), 
coloc+(4), lego+(1), olh+(4), pont+(1), tempo(5), trilh+(1), vou(7), 
complementar+(2), consegu+(4), crianca+(2), eh(3), fic+(5), histor+(2), jog+(2), 
clar+(2), dimens+(2), maior+(3), pro+(3), apeg+(1), bonit+(1), contrari+(1), 
contribui+(1), estud+(2), express+(1), falt+(2), funcion+(1), gost+(1), lucro(1), 
muita(3), negocio(1), pensamento+(1), perceb+(1), trat+(1), trazendo(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 cidade+(9), mulher+(8), exempl+(10), favela+(5), feminista+(5), pequen+(6), 
creche+(5), dificil+(5), inserido+(5), nas(7), rede+(5), vem(6), ano+(7), 
danc+(2), dos(6), evidente+(2), famili+(3), igreja+(4), luta(3), movimento+(6), 
organizacoes(2), os(8), paul+(4), peg+(5), pela+(5), polit+(5), public+(4), 
risco+(3), tribo+(3), base+(4), caus+(3), daqui(2), encontr+(4), grande+(7), 
interess+(4), poder+(5), popular+(3), primeira+(2), profissional+(2), 
programa+(3), relac+(3), rest+(2), epoca+(1), inteiro(1), dado+(2), 
financeira+(2), historicamente(2), individuo+(2), migr+(2), mont+(2), 
propria+(2), governo+(2), momento(2), acao(1), construid+(1), crise+(1), 
enfim(2), especialmente(1), fazendo(3), federal(1), financiador+(1), 
fundamental(1), global(1), interessant+(1), jovem(1), jovens(1), maneira(1), 
maravilh+(1), mesma(1), musica(1), obrigacao(1), recentemente(1), relator+(1), 
renda(1), sair(1), sensibilidade(1), solidao(1), tivess+(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  4 : 
 projeto+(49), soci+(40), etic+(10), desenvolvi+(10), ampl+(5), incomod+(4), 
organiz+(6), pergunt+(12), poe(4), problema+(7), resultado+(7), soluc+(7), 
vej+(6), ach+(23), atencao(3), caminho+(5), dest+(2), dev+(2), lugar+(4), 
medid+(3), med+(5), palavra+(7), pass+(2), pens+(9), resposta+(2), sentido+(8), 
serv+(6), traz+(5), busc+(6), comunitari+(3), legitim+(3), pronto(3), termo+(3), 
val+(5), absolutamente(4), acontec+(4), classe+(3), ego(3), envolvid+(3), 
situac+(6), abr+(1), cheg+(4), enfrent+(2), import+(1), legitimidade(2), 
localizad+(2), mala(1), numero(2), objeto+(1), plano+(2), processo(4), serie(2), 
vontade(1), ada(2), analis+(2), apoi+(2), capacidade(2), comunic+(1), conex+(1), 
coutinho(2), desafio+(2), engenheiro(1), err+(2), fez(2), flexibilidade(2), 
hora(2), ind+(2), normal+(2), num+(11), part+(4), pedaco+(2), quest+(7), sei(4), 
tava(4); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  5 : 
 cri+(8), empresa+(12), estrutur+(6), fundac+(10), instituto+(10), linha+(5), 
internacional+(3), brasil+(7), capt+(4), cultur+(3), decada(2), recurso+(5), 
direito+(4), grupo+(6), instituic+(3), investimento+(4), lig+(2), pais+(3), 
papel(2), periodo+(2), acess+(2), ajud+(2), as(9), desenvolv+(2), gest+(2), 
iniciativa+(2), particip+(2), ness+(5), cam+(1), democratic+(1), empresari+(1), 
fato(2), fiz+(2), humanos(1), identidade+(1), indicadores(1), conceito+(2), 
alianca+(1), autonomia+(1), cham+(2), comec+(3), economico+(1), enorme+(1), 
escolh+(1), estrategia+(1), filho+(1), fin+(1), forte+(1), inicio(1), invest+(1), 
resolv+(1), tematica+(1), uma+(13), uns(1), vi(1), vir+(1); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  6 : 
 etc(0), quer+(0), agua(0), assunto(0), climatica+(0), cont+(0), convers+(0), 
diz+(0), educacao(0), lado(0), oportunidade(0), pesso+(0), sai+(0), sistem+(0), 
acab+(0), agradec+(0), apresent+(0), dando(0), deix+(0), esper+(0), fal+(0), 
mudanca+(0), rua+(0), troc+(0), vao(0), angustia(0), avalia+(0), conhec+(0), 
contribu+(0), dar(0), dinheiro(0), esteja(0), pud+(0), sab+(0), tenh+(0), 

 232



trabalh+(0), experiencia+(0), precis+(0), risos(0), tent+(0), arvore+(0), 
can+(0), cenario(0), continu+(0), derrocada(0), diret+(0), diss+(0), fiqu+(0), 
imagin+(0), impression+(0), manifest+(0), pobr+(0), pra+(0), pur+(0), quiser+(0), 
retom+(0), sent+(0), vai(0), ve(0), viagem(0), viu(0), adapt+(0), aprende(0), 
boa(0), compartilh+(0), concord+(0), conheci+(0), desenvolvendo(0), 
dificuldade+(0), dizendo(0), duas(0), feit+(0), ia(0), jeito(0), mar+(0), 
mud+(0), ne(0), perd+(0), possibilidade(0), preda+(0), producao(0), 
represent+(0); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 tem(19), ha(2), foram(2), ser(9), nem(1), que(46), se(16), ah(3), ai(12), 
aqueles(1), delas(1), dele(1), esse(13), la(8), mesmo(3), muitas(4), nada(3), 
nos(10), nosso(2), qualquer(3), te(2), todo(5), todos(3), varias(1), cinco(2), 
mil(2), tres(3), nao(28), so(7), A(6), a(46); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 segundo(6), assim(9), mas(14), por-isso(1), tao(5), algum(2), eu(35), outras(1), 
pouco(5), to(9), terceiro(10), bem(3), entao(14), exatamente(3), melhor(4), 
realmente(3), COUTINHO(8), MERCIA(8); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 estado(2), tendo(1), tinha(3), era(5), fui(3), sou(2), em(12), menos(2), 
para(4), por(12), sobre(2), ou(7), porque(15), quanto(3), legal(2), alguma(3), 
aquela(3), aquilo(2), cada(2), certa(2), elas(4), em-que(1), essa(9), esses(3), 
isso(13), isto(1), minha(5), muitos(3), naquela(2), onde(2), outra(3), outros(2), 
quem(2), tudo(3), voce(17), ainda(3), ali(2), depois(2), junto(2), mais(9), 
muito(13), nunca(3), ADA(8), o(20); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  4 : 
 estao(2), sera(3), seria(3), ate(8), sem(2), tras(1), quando(13), algo(3), 
algumas(2), com-que(3), essas(5), me(11), mim(8), o-que-e(5), qual(2), sua(3), 
suas(2), voces(7), dois(2), um(41), ja(10), sempre(5), talvez(3), GERALDO(13), 
JOAQUIM(3), LEILA(8), O(7); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  5 : 
 estamos(1), foi(5), sao(4), de(25), depois-de(2), entre(2), pelo(2), alguns(1), 
ela(3), eles(2), esta(2), este(1), meu(2), na(10), no(9), nossa(1), que-se(2), 
seus(1), toda(3), primeiro(1), quinze(1), bastante(1), hoje(2), ABRINQ(1), E(13), 
ONgs(2), ONG(1), e(26); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  6 : 
 estar(0), estou(0), ter(0), tive(0), com(0), como(0), por-isso-que(0), tal(0), 
tanto(0), certo(0), olha(0), tudo-bem(0), vamos(0), alguem(0), aquele(0), 
comigo(0), ele(0), outro(0), o-que(0), seu(0), quatro(0), agora(0), aqui(0), 
atras(0), ca(0), de-novo(0), tambem(0); 
  
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A8 vida+ : vida(22), vidas(2); 
A7 modelo : modelo(21); 
A7 padr+ : padrao(11), padroes(2); 
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A6 civilizatorio : civilizatorio(8); 
A6 das : das(13); 
A6 gente : gente(50); 
A6 planeta+ : planeta(8), planetas(1); 
A6 preocupacao : preocupacao(5); 
A5 comunidade+ : comunidade(5), comunidades(2); 
A5 da : da(32); 
A5 ir : ir(5); 
A5 lev+ : leva(1), levam(1), levando(1), levar(2), levavam(1), leve(1), levou(1); 
A5 melhor+ : melhorando(1), melhoria(7); 
A5 mund+ : mundo(12); 
A5 qualidade : qualidade(9); 
A5 realidade : realidade(4); 
A5 sociedade : sociedade(8); 
A5 sustentabilidade : sustentabilidade(6); 
A5 tipo+ : tipo(8); 
A5 viv+ : vive(6), viver(2), viveu(1); 
A4 coletividade : coletividade(4); 
A4 consum+ : consumir(1), consumo(2); 
A4 dess+ : dessa(1), dessas(2), desse(6); 
A4 ecoar : ecoar(4); 
A4 equilibr+ : equilibrada(1), equilibrio(2); 
A4 especi+ : especie(1), especies(2); 
A4 human+ : humana(1), humanas(1), humano(2); 
A4 loc+ : locais(1), local(1); 
A4 necessidade+ : necessidade(4); 
A4 pod+ : pode(11), podia(1); 
A4 sustent+ : sustenta(1), sustentar(3); 
A4 ver : ver(6); 
A3 amazonia : amazonia(2); 
A3 ambient+ : ambiental(3); 
A3 concreto+ : concreto(3); 
A3 contemporane+ : contemporanea(1), contemporaneo(1); 
A3 cuid+ : cuidado(1), cuidar(1); 
A3 do : do(17); 
A3 ecolog+ : ecologia(3); 
A3 estabelec+ : estabelece(1), estabelecer(1); 
A3 feliz : feliz(4); 
A3 fim : fim(2); 
A3 ger+ : gera(2), geraram(1); 
A3 individual : individual(1); 
A3 secul+ : seculo(3); 
A3 simples+ : simples(1), simplesmente(2); 
A3 tema+ : tema(2); 
A3 valores : valores(1); 
A2 daquel+ : daquela(2), daquele(1); 
A2 transform+ : transformacao(3), transformar(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B9 merc+ : mercado(9), mercia(3); 
B9 setor : setor(23); 
B7 financeiro : financeiro(5); 
B7 tiver : tiver(7); 
B6 garra : garra(7); 
B6 respeito : respeito(4); 
B6 sonh+ : sonha(1), sonho(7); 
B5 ao : ao(5); 
B5 desejo : desejo(4); 
B5 forca+ : forca(2); 
B5 fundo : fundo(3); 
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B5 mes+ : meses(2); 
B5 objetivo+ : objetivo(5), objetivos(1); 
B5 poss+ : posso(8); 
B5 vend+ : vende(1), vender(2), vendo(4); 
B5 vez+ : vez(1), vezes(6); 
B4 desculp+ : desculpa(2); 
B4 diferente+ : diferente(3), diferentes(1); 
B4 egoista : egoista(4); 
B4 faz+ : faz(4), fazer(13); 
B4 for : for(4); 
B4 ideia+ : ideia(3), ideias(1); 
B4 querendo : querendo(3); 
B4 sej+ : seja(4); 
B4 sinto : sinto(3); 
B4 tom+ : tom(2); 
B4 usar : usar(2); 
B4 vis+ : visao(6), visoes(1); 
B3 area+ : area(5); 
B3 atingir : atingir(1); 
B3 coloc+ : colocando(1), colocar(1), colocaram(1), coloco(1); 
B3 lego+ : lego(2); 
B3 olh+ : olhar(2), olho(3); 
B3 pont+ : ponta(1); 
B3 tempo : tempo(5); 
B3 trilh+ : trilha(1); 
B3 vou : vou(8); 
B2 complementar+ : complementar(3), complementares(1); 
B2 consegu+ : consegue(1), conseguimos(1), conseguir(1), conseguiu(1); 
B2 crianca+ : criancas(2); 
B2 eh : eh(3); 
B2 fic+ : fica(2), ficam(1), fico(2); 
B2 histor+ : historia(1), historica(1); 
B2 jog+ : jogar(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C8 cidade+ : cidade(7), cidades(4); 
C8 mulher+ : mulher(4), mulheres(10); 
C7 exempl+ : exemplinho(1), exemplo(9); 
C7 favela+ : favela(3), favelas(2); 
C7 feminista+ : feminista(2), feministas(3); 
C7 pequen+ : pequena(2), pequenas(1), pequeno(5); 
C6 creche+ : creche(5), creches(1); 
C6 dificil+ : dificil(5), dificilmente(1); 
C6 inserido+ : inserido(4), inseridos(1); 
C6 nas : nas(10); 
C6 rede+ : rede(5); 
C6 vem : vem(7); 
C5 ano+ : ano(2), anos(9); 
C5 danc+ : danca(4); 
C5 dos : dos(8); 
C5 evidente+ : evidente(1), evidentemente(2); 
C5 famili+ : familiar(2), familias(1); 
C5 igreja+ : igreja(7); 
C5 luta : luta(3); 
C5 movimento+ : movimento(12), movimentos(3); 
C5 organizacoes : organizacoes(2); 
C5 os : os(9); 
C5 paul+ : paulo(4); 
C5 peg+ : pega(3), pegar(2); 
C5 pela+ : pela(5); 
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C5 polit+ : politica(6), politicas(1), politico(1); 
C5 public+ : publica(2), publicas(1), publico(1); 
C5 risco+ : risco(2), riscos(1); 
C5 tribo+ : tribos(4); 
C4 base+ : base(4); 
C4 caus+ : causa(2), causais(1); 
C4 daqui : daqui(2); 
C4 encontr+ : encontra(1), encontrando(1), encontrei(1), encontro(1); 
C4 grande+ : grande(4), grandes(6); 
C4 interess+ : interessante(3), interesses(1); 
C4 poder+ : poder(3), poderia(1), poderiam(1); 
C4 popular+ : popular(4), populares(1); 
C4 primeira+ : primeira(2); 
C4 profissional+ : profissional(2); 
C4 programa+ : programa(1), programas(2); 
C4 relac+ : relacao(1), relacoes(2); 
C4 rest+ : resto(1), restou(1); 
C3 epoca+ : epocas(1); 
C3 inteiro : inteiro(1); 
C2 dado+ : dado(2); 
C2 financeira+ : financeira(2); 
C2 historicamente : historicamente(2); 
C2 individuo+ : individuo(1), individuos(1); 
C2 migr+ : migracao(1), migram(1); 
C2 mont+ : monte(2); 
C2 propria+ : propria(2); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte D 
 ------------------------------  
   
D9 projeto+ : projeto(69), projetos(10); 
D9 soci+ : sociais(8), social(56), socio(1); 
D7 etic+ : etica(3), etico(10); 
D6 desenvolvi+ : desenvolvimento(10); 
D5 ampl+ : ampla(1), amplo(5); 
D5 incomod+ : incomoda(4), incomodo(1); 
D5 organiz+ : organiza(1), organizacao(3), organizar(2), organizem(1); 
D5 pergunt+ : pergunta(13), perguntou(1); 
D5 poe : poe(5); 
D5 problema+ : problema(9), problemas(1); 
D5 resultado+ : resultado(4), resultados(4); 
D5 soluc+ : solucao(7); 
D5 vej+ : veja(1), vejo(6); 
D4 ach+ : achando(2), achei(1), acho(27); 
D4 atencao : atencao(4); 
D4 caminho+ : caminho(5), caminhos(1); 
D4 dest+ : desta(2), deste(1); 
D4 dev+ : deve(2); 
D4 lugar+ : lugar(4); 
D4 medid+ : medida(3), medido(1); 
D4 med+ : medir(7); 
D4 palavra+ : palavra(5), palavras(5); 
D4 pass+ : passam(1), passou(1); 
D4 pens+ : pensando(4), pensar(3), penso(2); 
D4 resposta+ : resposta(2); 
D4 sentido+ : sentido(9); 
D4 serv+ : serve(8); 
D4 traz+ : traz(4), trazer(1); 
D3 busc+ : busca(2), buscar(4); 
D3 comunitari+ : comunitario(3); 
D3 legitim+ : legitima(1), legitimo(2); 
D3 pronto : pronto(3); 
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D3 termo+ : termo(1), termos(2); 
D3 val+ : vale(1), valia(1), valor(4); 
D2 absolutamente : absolutamente(4); 
D2 acontec+ : aconteca(1), acontece(2), acontecer(1); 
D2 classe+ : classe(2), classes(1); 
D2 ego : ego(4); 
D2 envolvid+ : envolvida(1), envolvido(2); 
D2 situac+ : situacao(9), situacoes(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte E 
 ------------------------------  
   
E9 cri+ : cria(3), criado(4), criam(1), criamos(1), criar(1); 
E9 empresa+ : empresa(6), empresas(9); 
E9 estrutur+ : estrutura(2), estruturante(1), estruturas(1), estruturei(2); 
E9 fundac+ : fundacao(6), fundacoes(7); 
E9 instituto+ : instituto(5), institutos(7); 
E9 linha+ : linha(4), linhas(1); 
E7 internacional+ : internacional(2), internacionalmente(1); 
E6 brasil+ : brasil(7); 
E6 capt+ : captacao(2), captar(2); 
E6 cultur+ : cultura(3); 
E6 decada : decada(2); 
E6 recurso+ : recurso(1), recursos(4); 
E5 direito+ : direito(1), direitos(5); 
E5 grupo+ : grupo(5), grupos(5); 
E5 instituic+ : instituicao(1), instituicoes(2); 
E5 investimento+ : investimento(4), investimentos(1); 
E5 lig+ : ligada(3); 
E5 pais+ : pais(3); 
E5 papel : papel(2); 
E5 periodo+ : periodo(2); 
E4 acess+ : acessar(1), acesso(1); 
E4 ajud+ : ajuda(1), ajudar(1); 
E4 as : as(11); 
E4 desenvolv+ : desenvolve(1), desenvolver(1); 
E4 gest+ : gestao(1), gestor(1); 
E4 iniciativa+ : iniciativas(2); 
E4 particip+ : participei(2); 
E3 ness+ : nessa(2), nesse(3), nesses(1); 
E2 cam+ : camara(2); 
E2 democratic+ : democratica(1); 
E2 empresari+ : empresariais(1); 
E2 fato : fato(2); 
E2 fiz+ : fiz(2); 
E2 humanos : humanos(1); 
E2 identidade+ : identidade(1); 
E2 indicadores : indicadores(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte F 
 ------------------------------  
   
F6 etc : etc(9); 
F6 quer+ : quer(19), querem(2), querer(1), queria(5), quero(9); 
F5 agua : agua(5); 
F5 assunto : assunto(6); 
F5 climatica+ : climatica(2), climaticas(2); 
F5 cont+ : contar(2), contato(3); 
F5 convers+ : conversa(1), conversando(2), conversar(1); 
F5 diz+ : diz(6), dizer(19); 
F5 educacao : educacao(5); 
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F5 lado : lado(8); 
F5 oportunidade : oportunidade(6); 
F5 pesso+ : pessoa(4), pessoas(26); 
F5 sai+ : sai(5), saiam(1); 
F5 sistem+ : sistema(8), sistemica(1), sistemico(1); 
F4 acab+ : acaba(1), acabar(1), acabei(1), acabou(5); 
F4 agradec+ : agradecer(7), agradeco(1); 
F4 apresent+ : apresentacao(2), apresentado(1), apresentar(2); 
F4 dando : dando(5); 
F4 deix+ : deixa(4), deixando(1), deixar(1); 
F4 esper+ : espero(5); 
F4 fal+ : fala(7), falando(2), falar(20), falei(3), falo(4), falou(1); 
F4 mudanca+ : mudanca(2), mudancas(3); 
F4 rua+ : rua(3); 
F4 troc+ : troca(2), trocam(1), trocar(2); 
F4 vao : vao(3); 
F3 angustia : angustia(2); 
F3 avalia+ : avalia(1), avaliacao(2); 
F3 conhec+ : conhece(2), conhecer(2), conheco(2); 
F3 contribu+ : contribuam(1), contribuir(5), contribuiram(1); 
F3 dar : dar(7); 
F3 dinheiro : dinheiro(5); 
F3 esteja : esteja(3); 
F3 pud+ : puderam(1), pudesse(2); 
F3 sab+ : sabe(5), sabem(3), saber(3); 
F3 tenh+ : tenha(1), tenho(17); 
F3 trabalh+ : trabalha(3), trabalhando(1), trabalhar(6), trabalhava(1), 
trabalho(8); 
F2 experiencia+ : experiencia(8); 
F2 precis+ : precisa(7), precisam(1), precisar(1), preciso(2); 
F2 risos : risos(6); 
  
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : A 
 297  21  que possa ser expresso, que possa expressar o uso de artigos #locais na 
#comunidade, que ai #entra o-que voces falaram #da #coisa #do desenvolvimento 
#daquela localidade, la na #comunidade de indios #da #amazonia, la tem a #ver com 
aquela #realidade, 
 185  20  E #cuidar #das #vidas. A #vida de cada-um, a #vida #das civilizacoes, a 
#gente ja perdeu muitas nessa caminhada #do ser #humano e a #vida em #comunidade, 
ne, a #vida em #sociedade. 
 497  20  #existe. voce tem toda razao, e que a #gente nao #pode achar que 
#existe so um #modelo, que esse #modelo #civilizatorio, que so ele que #existe, e 
que ele e ruim, tambem nao #pode, na verdade, nao e um #modelo unico, voce sair 
#do #mundo ocidental, 
 221  18  voce tem #coisas em bangladesh, voce tem #coisas na africa que num 
acredita. porque sao #comunidades inteiras que dizem olha #da pra #gente ser 
#feliz, #da pra #gente ter #qualidade de #vida sem esse #modelo, #do nosso jeito. 
 431  17  #valores que #levam a #gente a uma #sociedade de #consumo a #gente cria 
doencas enormes, nas psiques #humanas e nas #vidas #das pessoas, que e: nao tenho 
canal #da #coletividade. 
 443  17  foi vendido pra #gente, eh, a revolucao industrial, #levou #do #seculo 
dezesseis ao #seculo dezoito, pra se #estabelecer, ne ela e estabelecida foi 
vendido pra #gente que ser #feliz era a #gente conquistar #coisas, ne, cargos, 
salario, #posicao, reconhecimento, 
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 503  17  #sustentabilidade para a #ecologia e, o-que que e #sustentabilidade 
para a #ecologia? E a capacidade que a natureza tem de #sustentar a #vida no 
#planeta ha tres bilhoes de anos, faz tres bilhoes de aos que a #gente sabe que 
#existe #vida no #planeta, e essa #vida no #planeta se #sustenta em #equilibrio, 
nos e que aparecemos depois, 
 506  17  entao se ele e um projeto que nao compartilha o #tema de preservacao 
#da #vida, e ai nao e so #vida nossa, #da nossa #especie, como de todas, porque 
se a #gente nao, nao pensar #nisso, nao tem #sustentabilidade nem pra nos, a 
propriedade #individual, 
  11  15  ah! e a minha grande #preocupacao la-dentro, #da equipe toda que ta la 
hoje, e essa. que #tema nos trabalhamos, que #tipo de projeto trabalhamos, que 
#tipo de alianca a #gente #estabelece, com quem que a #gente trabalha, o-que a 
#gente #gera de #concreto, de resultado #concreto. 
 432  15  E eu tenho que me #sustentar, voce nao #vive num projeto, voce nao 
#vive numa #sociedade, que e comunitaria, entao voce so #pode ter a liberdade de 
se impulsionar para #ir para este #mundo se voce se voce ta assegurado por alguma 
#coisa ou por uma #coletividade, 
  10  13  porque a #gente #vive num #mundo #complexo, e a #gente insiste em 
enfrentar de #forma #linear. com pensamento #linear, com atitude #linear. E nao 
funciona #simplesmente nao funciona. entao essa e minha grande #preocupacao hoje 
em dia, e e #nisso que eu tenho pautado o trabalho #do #ecoar, desde-que eu 
#entrei la, eu #entrei no #ecoar 96, to la ate hoje. 
 295  13  #da #gente #levar um projeto pronto, algo pronto, esse #modelo que voce 
desenhou pronto ai pra que serve pra la pra #comunidade na #amazonia, nao tem 
nada a #ver uma #coisa com a outra, e outro processo. 
 466  13  GERALDO: E e isso que e uma, acho que e uma #das questoes, mais 
#complexas e assustadoras #do #padrao #civilizatorio. ele foi construido pra 
#gente nao ter acesso a isso entao, voce que ta achando isso, e, e um 
privilegiado, #entendeu, voce ta tendo, sabe, e verdade, #entendeu, porque voce e 
muito jovem ainda e voce tem o resto #da #vida pra #pode #ir nesse caminho, e 
tem, 
 471  13  a #gente tem que ter #cuidado um pouco pra nao se criar rotulos, ne, as 
#coisas sao assim, o #padrao e esse, o #padrao #civilizatorio e esse, eu acho que 
e assim, a #sociedade e dinamica, ela, ela, ela, e, ela #viveu experiencia #do 
que ta acontecendo, 
 501  13  o-que esse #modelo vende o #planeta nao consegue #sustentar, entao, a 
base #desse #modelo, e a exclusao, esse #modelo nao #pode ser pra todo #mundo, 
porque se todo #mundo #consumir #da mesma #forma, nos precisariamos de tres 
#planetas. 
 200  12  esse #padrao, esses #padroes burgueses. E foram #padroes absolutamente 
massificados no #mundo todo e #geraram um #modelo de #consumo, e de desperdicio, 
e de predacao, absolutamente insustentavel. 
 365  12  a #gente tem varias experiencias de projetos #desse #tipo, muitas vezes 
#levando uma #tecnologia, que e muito #simples, e que acaba #melhorando aquilo. 
 504  12  muuuito depois e desequilibramos tudo sabe? entao qualquer acao, 
qualquer voltando a investimento qualquer investimento que nao #leve em conta 
isto, que #sustentabilidade e preservacao de #vida, #do #equilibrio #da #vida, 
nao #pode ser considerado um projeto sustentavel. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : B 
  16  61  COUTINHO: meu nome e COUTINHO, eu trabalho no segundo #setor na #area 
de #mercado #financeiro, mais especificamente em bancos e to #querendo entrar no 
terceiro #setor, ja #faz algum #tempo, com o #objetivo de #jogar para o terceiro 
#setor, 
 475  37  de, #eh, das empresas, das pessoas, tentarem #fazer, e #complementar. 
E, as acoes #complementar as #ideias, #complementar. entao, nao sei assim, eu, as 
#vezes acho que nao ajuda muito, #desculpa, com todo #respeito #ao que voce ta 
#colocando$ 
 158  34  o dia que eu perder esse #sonho eu #vou #vender roupa, #vender coca 
cola, #fazer qualquer outra coisa. ne? porque voce so #fica nessa #area, se voce 
#tiver muito #sonho. 
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  19  28  eu #olho o terceiro #setor como segundo #setor, me refiro #ao terceiro 
como segundo. E esse #olhar que eu pretendo e o pouco #tempo que eu to nessa 
#trilha a coisa ta se provando. 
 273  28  GERALDO: #desculpa, eu to rindo porque e contraditorio. entao, porque 
que ela nao #conseguiu entregar a #tempo? porque ela tava justamente la na #ponta 
atendendo as #criancas. 
 494  28  LEILA: senhores: depois da #mercia, eu #vou #fazer a ultima pergunta, 
em #respeito #ao horario de todos aqui$ 
  18  25  preciso #olhar o grande pra #fazer algo aparecer. nao que eu tenha essa 
capacidade, mas tenho esse #desejo. entao eu #objetivo #jogar as minhas 
experiencias do #mercado #financeiro e #tratar o #mercado do terceiro #setor, e 
#tratar o terceiro #setor como o segundo #setor. 
 144  21  JOAQUIM: eu tenho uma #visao realmente bem mais, digamos, #contraria 
#ao que voces falaram. acho que e super interessante a abordagem que voces deram, 
mas pra mim a o projeto realmente tem uma #clareza #maior, ou #seja, quando voce 
fala em #sonho pra mim tem que ter bem um #objetivo, bem estabelecido, #claro, 
mais #claro, 
 149  21  mas #respeito todas as #visoes que voces #colocaram ai que eu acho que 
sao super #complementares$ 
 154  20  mas o-que eu #coloco, o-que eu acho e que as #vezes algumas empresas 
ainda tem uma #visao que eu discordo um pouco, e nesse sentido de-que-se voce nao 
#tiver um #sonho transformador, eu #fico assim. 
  62  18  #conseguimos #colocar um pouco mais de 150 jovens no #mercado de 
trabalho em oito #meses, resultados bastante interessantes. E pouco? #diferente, 
ne? se #for pra #estudar o terceiro #setor, eu continuei #estudando empresa, ne! 
risos$ 
 152  18  #consegue #fazer com-que realmente ele #seja transformador se voce 
#tiver o #sonho da transformacao. entao e esse #sonho, essa coisa que a gente diz 
que a gente na #area social, socio ambiental, a gente num tem #objetivo, a gente 
tem missao, nao e contraditorio com a questao dos #objetivos. 
 272  18  de repente, nao mais-do-que de repente, aquelas #criancas #ficam sem 
comida, nao sei por quantos #meses$ 
  21  17  as #vezes #fico meio falando num #tom #diferente, mas o plano de #fundo 
e o mesmo$ 
 150  17  MERCIA: eu acho que quando voce tem um projeto na #area social, e 
#diferente de um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, um projeto de 
comercio exterior, um projeto no #mercado #financeiro e assim por diante. 
 389  17  COUTINHO: de #garra nao, porque o-que eu to #vendo aqui, eu to #vendo 
aqui, e so #garra$ 
 422  17  MERCIA: se #tiver que #fazer o bem, #faz o bem$ 
 127  15  ai voce #sonha, voce viaja, voce imagina, voce cataloga expertises, 
voce ve o-que o-que voce pode #fazer com aquilo, e ai voce tem que ir com muito-
bom humor, #muita #garra, #muita coragem #muita persistencia pra #conseguir o 
realmente e teu #objetivo. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : C 
 213  60  porque ele nao vai la na #causa. quando voce #pega um #movimento de 
#base, por #exemplo, vamos supor, #movimentos da #igreja, na teologia da 
libertacao na #igreja #dos #anos 70 e #dos #anos 80, o #poder de modificacao e 
muito maior. 
  31  49  isso me meteu no campo do #movimento de #mulheres #popular e no 
#movimento de #mulheres #feministas. porque a #luta por #creche era um #dos 
temas, um #dos poucos que unia o #movimento de #mulheres burguesas e #populares. 
 554  37  muitos, inumeros #programas sociais, na periferias, #nas #favelas, com 
#danca, com isso, com aquilo, #musica, com um #monte de coisa e #os outro tao 
#inserido no trafico, #dificilmente voce acha quem ta solto, ali, porque e a 
necessidade do pertencer$ 
 561  37  onde e que ta a unidade social dela? antigamente, na, #nas #cidades 
menores, ou #nas #familias mais agregadas. E, #historicamente a gente #vem de 
maior agregacao pra essa dissolucao, entao as #grandes #cidades, e eu menciono as 
#grandes #cidades porque isto acontece em #grandes metropoles, e que a gente tem 
as #tribos #nas #grandes metropoles, tem as #tribos #dos bares, 
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 559  34  ADA: A #propria comunidade. no mundo contemporaneo, #especialmente #nas 
#grandes #cidades, como sao #paulo, por #exemplo, voce tem a #migracao pelo 
trabalho, ou pelo estudo, #pela formacao, mas de pessoas que nao sao #daqui e 
essas pessoas vivem, 
  57  33  meu nome e GERALDO, entao faco a apresentacao #pela trajetoria tambem, 
eu. aprendi, minha #sensibilidade em #relacao a essas questoes sociais #vem de-
muito #pequeno, eu me lembro com quatro ou cinco #anos ta, na #creche da minha 
tia avo e #nas festas. 
  30  30  entao eu fui pra para militancia, pra #politica, #politica partidaria, 
e fui trabalhar na camara municipal, com uma vereadora #feminista, e peguei a 
#politica #publica de #creche e a secretaria e uma CPI sobre #creches na #cidade 
de sao #paulo. 
 570  28  ADA: na experiencia da maternidade #os casais modernos, ne, #migram, 
#vem pra uma #cidade como sao #paulo, nao sao #daqui, e nao tem ninguem por eles, 
e esse e o #momento mais de pico de #solidao que uma #mulher vive na vida quando, 
  25  26  ADA: nos #anos setenta eu fui militante no #movimento estudantil e no 
#movimento #mulheres. E nos #anos oitenta eu fui pra vida democratica, partido 
#politico, #favela #enfim, me formei e fui pra #luta. 
 214  26  voce #pega um #movimento agora no brasil, o #movimento da agricultura 
#familiar organica no nordeste, por #exemplo. O #poder de transformacao e 
extraordinario. 
 325  23  O #governo, o estado, tem essa #obrigacao, e #nas #politicas #publicas 
tem feito isto-de uma gestao, neste mandato que o #governo nao deem risada de um 
#governo #popular que tem #programa, que faz opcoes, eu acho que o PT, por-mais-
que eu. 
 571  23  #historicamente seria o #momento da #rede #familiar se apoiar$ 
 553  20  quer dizer, voce nao tem, e uma coisa de #causa, ne, que e muito legal, 
entao isso e muito fascinante. e e essa #mesma disputa, essa #mesma coisa a gente 
ve muito #nas periferias, quando voce chega #nas periferias, trabalhar com 
#jovens, por #exemplo, voce ve claramente isso, voce ve que tem #os #jovens, 
#grande parte #dos #jovens ta #inserido em #programas sociais, 
 208  19  hoje a gente tem aqui no brasil, pra #pegar um #pequeno #exemplo, a 
gente tem um #monte de termoeletricas sendo #construidas em #epocas em-que a 
gente precisa reduzir drasticamente a emissao de gases estufa. 
 433  19  ou por uma situacao #financeira, ou por um projeto de partilhar, tem 
que de alguma #maneira, ou #pela #igreja, ne? por #exemplo, outro dia #encontrei$ 
 437  19  COUTINHO: minha #base #financeira e negativa$ 
 567  16  todos #os #individuos estao #inseridos, mais estavel e aquela 
sociedade, porque e menos, voce valoriza a diversidade, e e uma certa protecao, 
ne, porque e muito #dificil alguem fazer alguma coisa que coloque o grupo em 
#risco, 
 210  15  entao #os #interesses economicos em manter o chamado status quo, que e 
esse modelito, e muito #grande. so que ai voce tem cada vez mais instituicoes, 
quer dizer, #dos #anos 60 pra ca, isso mudou no mundo #inteiro, a sociedade civil 
se fortaleceu muito. 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : D 
 296  29  mas assim eu #vejo ja um movimento, estamos no #caminho, nao e ainda um 
dado concreto, mas estamos no movimento de #buscar formas de #medir esse 
#desenvolvimento #amplo, #social, #comunitario. 
 179  20  entao, o #projeto #social ele e um #projeto que #organiza 
transformacoes no #caminho do #desenvolvimento, ne. no #caminho de uma #situacao 
que-se desenvolve para outra e que portanto ele tem que alcancar #resultados que 
a #partir de uma #situacao, eu vou #chegar #numa outra. 
 308  20  ADA: de bate #pronto, eu digo assim, o #projeto #social ele #serve pra 
#organizar nas comunidades, suas necessidades e #caminhos de #solucao, quer 
dizer, pra mim o #projeto #social de grande #valia, 
 524  20  eh aquele #projeto que nao desvia da sua verdade, digo, sua verdade e, 
um #problema, um #caminho de #solucao, e um grupo #envolvido com ele, isto pra 
mim e o #etico #num #projeto #social$ 
  96  19  LEILA: A #pergunta e: o-que-e, na visao de voces, #projeto, em #sentido 
#amplo$ 
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 519  19  LEILA: O que e #etico no #projeto no #projeto #social$ 
 225  18  entao #acho que essa #palavra quando a gente fala em #projeto #social, 
tem algumas #palavras que tem que vim acopladas, sabe? #legitimidade, autonomia, 
emancipacao, participacao, elas sao #absolutamente imbricadas nesse #sentido, 
senao nao e #projeto #social$ 
 126  16  entao eu #acho que e isso, #acho que #projeto e o seu sonho, o sonho 
que voce tem #resposta a uma #situacao que ta colocada e que te #incomoda muito. 
 248  16  E que #deste lado, a gente ta em #busca, #desta #organizacao #social 
#legitima, e de tentar #apoiar essa #organizacao. mas eu #acho que a #analise de 
#classe e fundamental nessa perspectiva. 
 535  16  o-que-e #etico #num #projeto #social e a #busca pelo #desenvolvimento 
#comunitario, talvez entendido como algo que a gente falou desde o inicio, a 
coisa do #social, a coisa de #resultados nao so daqueles mais visiveis e obvios, 
 184  14  E u #acho que os avancos todos que a gente conseguiu, que sao 
espetaculares em #termos de tecnologia, de #comunicacao, de #desenvolvimento 
estao sendo alcancados as custas de vidas e #acho que essa e a #questao mais 
seria que o #projeto #social #deve ter como #objeto. 
 172  13  falar um pouco melhor o-que-e #projeto #social, agora. voces comecaram 
a #pensar #projeto em #sentido mais #amplo, ne? #acho que o #coutinho tambem tras 
essa ideia do #projeto no #sentido mais #amplo. 
 526  13  entao ele #traz o #valor #etico ne, pra ele. e me chamou a #atencao, 
nesse #sentido$ 
 289  12  tem que ser um #resultado #social. E realmente isso #abre uma gama de 
#desafios pra quem ta fazendo #projetos #sociais, enorme. porque #medir o 
#social, nao e #medir o #numero de beneficiarios que ta sendo atendido que eles 
sao #normalmente indicadores tradicionais. 
 302  11  JOAQUIM: um movimento na direcao de entender a complexidade de #medir o 
#social. entao quando fala de #projeto #social e, #resultados e no #social que 
tem que #medir. 
 348  11  empresa #importante #envolvida nesse #processo, e os governos #achando 
isso, os partidos #achando isso #absolutamente #normal. porque de alguma forma 
#chega la uma salsicha, um ovinho, e ta bom demais, ne, porque nao tinha nada. E 
e uma loucura isso, e #acontece, continua acontecendo no brasil$ 
 523  11  #ada: entao, pra mim, o #etico #num #projeto #social, e o compromisso 
com a verdade, e o compromisso com a verdade do #problema, e do grupo #envolvido 
com ele. 
 531  11  #num #processo #amplo, participativo, mesmo, de fato e com 
#flexibilidade, voce constroi um #caminho #etico razoavel$ 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : E 
  41  72  E essa #empresa ela #ajuda #as pessoas que querem #desenvolver 
#investimento social privado. eu realmente aprendi muito sobre isso #nesse 
#periodo na #fundacao, fui #uma das constituidoras do GIFE, do #grupo de 
#institutos e #fundacoes e #empresas, onde o #conceito de #investimento social 
privado e elaborado, depois-de toda, 
 243  68  E vai quebrando com #as nocoes de #grupo. E ai que no #brasil, na 
#decada de 90 e que #comecam a surgir #as #fundacoes, #as #iniciativas 
#empresariais, os #institutos, que eu #participei, vivi de-perto-de toda essa 
organizacao, e eu lembro num evento #internacional, 
 311  68  que e um fundo que foi #criado exatamente pra apoiar #iniciativas 
#grupos que tem seus #direitos violados. sejam #grupos que sao discriminados, 
sejam #grupos que sao violentados nos seus #direitos pelo estado, ou por 
#empresas e o meu #papel #nessa #instituicao e de #captar #recursos pra apoiar 
#nesses projetos. 
 330  44  MERCIA: no #brasil, ada, a gente nao tem #criado #fundacoes #fortes, 
desse tipo de #empresas, #as #empresas tem #criado #institutos ate pra #captar 
#recursos! 
 247  36  ADA: E entre aspas, porque ele e um #conceito que ele nao reflete o-
que-e de #fato, o-que a gente ta querendo atuar. E nos que tamos em #estruturas, 
#instituicoes #nesse #chamado terceiro setor, como voce no #instituto camargo 
correa, que e um #instituto que nasce dentro-de #uma #empresa. 
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 316  36  eu descubro assim, #nesse trabalho de sensibilizacao e de #ajudar #as 
#empresas a assumirem #uma #gestao socialmente responsavel, a #tematica de 
#direitos #humanos e #uma #tematica que entra pautada pelas #tematicas da cadeia 
produtiva, trabalho escravo, 
 323  34  ela #cria #linhas de #investimentos, ela se sofistica na #estrutura de 
projeto, no monitoramento, na avaliacao dos #indicadores. eu #participei de toda 
essa historia, e eu #vi o quanto de #recurso a gente #investe nas #instituicoes 
pra isso. 
  53  33  E no primeiro momento estudando, #fiz mestrado #nessa area, #aliancas 
intersetoriais pra adocao social, tambem muito na #linha do crescimento social. E 
nao ai/ desde o #inicio de 2008, to como superintendente do #instituto camargo 
correa, que e #uma/ organizacao #ligada ao #grupo camargo correa, mas que da 
suporte ao #investimento social/ de todas #as #empresas do #grupo. 
 319  24  nao precisa mais de cooperacao #internacional, porque o #brasil e um 
#pais rico$ 
  68  20  sempre tive na posicao de-quem elabora projetos, ou busca #recursos, ou 
discute viabilidade de projetos, #desenvolve projetos e faco ate hoje isso, quer 
dizer, to um pouco menos na #linha da #captacao em si, hoje, ja #fiz bastante, 
  60  18  fui ser #gestor do, estava se institucionalizando naquela data o 
#instituto qualidade do ensino da #camara americana. E ai trabalhei na #camara, 
#estruturei o departamento de cidadania corporativa. 
 240  18  tem PMDB, tem PT, que depois #vira PSDB. E #uma evolucao politica que e 
na #estrutura #democratica, o-que voce de #fato, precisaria ter, ne? que sao #as 
instancias. 
  40  16  E depois-de quinze anos de #fundacao ABRINQ, eu precisei reconquistar 
minha #identidade de ADA, ne, nao mais ADA da #fundacao ABRINQ, mas ADA e entao 
abri um #empresa de consultoria que #chama cara de #brasil. 
  34  14  E no #final da #decada 80, eu na minha militancia por creche, pelo 
#direito a creche, aos #filhos dos trabalhadores, eu soube que tinha um #grupo de 
empresarios que estavam querendo #criar #uma #fundacao de #direitos da crianca, e 
la vou eu, 
 215  14  porque sao movimentos sociais que geram projetos. O que a gente viu 
muito, voce viu muito ONG, e voce viu muitas #fundacoes, #institutos, #ligada a 
#empresas, #ligada a #grupos #economicos, a #grupos de empresarios fazendo 
projetos, e tanto essas ONgs claro que tem ONgs e ONgs. 
 327  14  o-que-e #uma grande qualidade da nossa #cultura, mas a gente nao tem 
#uma coisa que tem fora, que sao #as #fundacoes que-se #criam a partir de 
capitais privados, mas que sao realmente independentes do produto, da marca 
daquela #empresa, 
 322  13  ADA: mas o-que acontece? na logica do #investimento social, que #as 
#empresas foram desenvolvendo, elas foram desenvolvendo na #cultura do poderio da 
marca, entao pra ela se assegurar, e e legitimo, sua logica, ela #cria programas, 
ela #cria projetos, 
 318  11  E tem a outra coisa tambem, que eu descobri, nao sei se eu descobri, eu 
to formulando pra voces agora, e tambem um discurso que foi se construindo 
#internacionalmente e que o #brasil nao precisa mais de #recursos externos, 
   
 Suffixe de l'analyse : 121 
 Clé sélectionnée : F 
  48  29  #acabou me #dando esse #contato com #pessoas da fabrica, #acabou me 
despertando algo que eu jamais #imaginei, que #pudesse. esse #lado de #trabalhar 
com #pessoas, com o social, #etc. 
 359  22  e que hoje #diz assim eu me libertei, porque hoje eu #tenho #agua, eu 
#tenho comida, e eu nao #preciso mais #trocar voto. 
 578  21  JOAQUIM: eu #quero #agradecer tambem, #ne, nao por #agradecer, nao, 
#quer #dizer, #espero que eu #tenha contribuido com o seu #trabalho de alguma 
maneira, e #agradecer a todos porque todos #contribuiram muito comigo$ 
  64  17  que #dizer, foi uma outra tentativa, #tentei complementar por outro 
#lado. E da #educacao #acabei por #conhecer o, #quer #dizer, a gente foi 
#apresentado #pra ele, e ele nunietos tava comecando. 
  69  17  mas #continuo #trabalhando dessa forma. mas #espero #contribuir ai com 
o-que eu #tenho de #experiencia$ 
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 400  17  COUTINHO: quatro #pessoas que eu nao #tenho porque #falar, eu nem 
#tenho o-que #falar, a minha ignorancia nao permite eu #falar, eu nao #tenho o-
que #falar, nao #tenho direito nenhum #pra #falar, por-isso-que eu to explicando 
porque que eu #fiquei quieto, nao e por #educacao, 
 361  14  #trabalha ali, corta #cana, #etc e tal, ai de repente ele volta #pra la 
e quando ele volta #pra la, a #agua ja tem, ele pode fazer suas coisas e as 
#pessoas ja tem renda, as #pessoas ja tem renda #pra comprar, #quer #dizer, 
 125  13  MERCIA: voce tem que ter a tenacidade, assim, a resistencia de um 
elefante e a garra de uma onca pintada. isso aqui e uma #arvore, #viu, so #pra eu 
#dizer que nao #falei de #arvores, que e meu metie predileto. 
 406  13  MERCIA: talvez a gente nao #esteja #deixando, #dando espaco #pra voce 
#dar essa contribuicao$ 
  63  12  GERALDO: nao #queria #perder o #contato com empresa, fui fazer MBA em 
administracao mesmo, #risos, E #tentar discutir com as #pessoas de empresa que 
estavam la comigo, #quer #dizer, faz sentido #trabalhar em empresa, aquela 
empresa? 
 409  12  entao quando eu #falo na #rua e atras do #dinheiro, atras do projeto, 
atras-de fazer, e isso que eu #quero #dizer, porque aqui dentro minha visao e 
muito egoista, ela e muito egoista em nada #vai #contribuir$ 
 581  12  tudo isso, #vai agora #fiquei, #ne, todo animadao #pra #conhecer$ 
 401  11  de fato e a minha ignorancia no #assunto, nao #tenho o-que #falar, e 
diante desses quatro aqui, eu, #pra mim ta sendo uma honra maravilhosa, uma 
#oportunidade espetacular, mas infelizmente eu nao #tenho com-que #contribuir$ 
  46   9  JOAQUIM: bom, #queria antes-de mais nada #agradecer tambem a 
#oportunidade de estar aqui com essa diversidade ai, porque tambem eu #tenho que. 
realmente e completamente diferente a minha formacao. 
  77   9  GERALDO: estabelecendo o patamar #pra #conversa$ 
 529   9  #ne, eu #tenho me deparado muito com isso, #quer #dizer, ate porque as 
situacoes sao muito complexas, voce #precisa ter essa flexibilidade #pra fazer a 
analise, perceber o-que nao ta #dando certo, e, eu, eu, em um #sistema de 
#avaliacao ecologico, 
 579   9  GERALDO: #pra mim? uma delicia #conversar com essas #pessoas todas, 
com, metodologia, com acompanhamento, tudo isso, a #experiencia e uma delicia, 
#ne, e que a gente reflete, #aprende, #troca, e, e sempre bom e, mas e uma 
partezinha do seu #trabalho, 
 145   8  a gente tem que #saber #trabalhar esse sonho especificamente para o-que 
a gente #quer. E normalmente eu pus um homenzinho aqui porque eu tambem #tenho 
essa visao de #pessoas. 
  
 
   
 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2  50 a gente                                                   
 2  33 quer+ diz+                                                
 2  28 nao e                                                     
 2  23 comec+ a                                                  
 2  22 projeto+ soci+                                            
 2  19 um pouco                                                  
 2  19 que eu                                                    
 2  18 eu quer+                                                  
 2  18 e um                                                      
 2  17 eu tenh+                                                  
 2  17 que voce                                                  
 2  17 pra+ mim                                                  
 2  16 por exempl+                                               
 2  16 e que                                                     
 2  16 e o                                                       
 2  16 e uma+                                                    
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 2  15 que ta                                                    
 2  15 que e                                                     
 3  15 que a gente                                               
 2  15 e a                                                       
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1 12 a gente                                                  
 2 1  7 padr+ civilizatorio                                      
 2 1  5 um projeto+                                              
 2 1  5 esse modelo                                              
 2 1  5 que e                                                    
 2 1  5 melhor+ da                                               
 2 1  5 da vida+                                                 
 2 1  4 nao e                                                    
 2 1  4 voce tem                                                 
 2 1  4 com a                                                    
 3 1  4 qualidade de vida+                                       
 2 1  4 pra+ gente                                               
 2 1  3 nao tem                                                  
 2 1  3 todo mund+                                               
 2 1  3 no mund+                                                 
 2 1  3 isso e                                                   
 2 1  3 que nao                                                  
 2 1  3 que voce                                                 
 3 1  3 que eu to                                                
 3 1  3 que a gente                                              
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2 10 terceiro setor                                           
 2 2  7 segundo setor                                            
 3 2  6 o terceiro setor                                         
 2 2  5 eu to                                                    
 2 2  5 que eu                                                   
 2 2  4 voce vai                                                 
 2 2  4 se voce                                                  
 2 2  3 nao e                                                    
 2 2  3 um pouco                                                 
 2 2  3 isso aqui                                                
 2 2  3 eu vou                                                   
 2 2  3 as vez+                                                  
 2 2  2 E eu                                                     
 2 2  2 nao sei                                                  
 2 2  2 mais de                                                  
 3 2  2 um projeto+ de                                           
 3 2  2 voce nao pod+                                            
 2 2  2 voce nao                                                 
 3 2  2 o-que eu to                                              
 3 2  2 na area+ soci+                                           
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3  8 por exempl+                                              
 2 3  6 trabalh+ com                                             
 2 3  6 quer+ diz+                                               
 2 3  4 quando voce                                              
 2 3  3 no brasil+                                               
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 2 3  3 eu sou                                                   
 2 3  3 eu fui                                                   
 2 3  3 o movimento+                                             
 2 3  3 e muito                                                  
 2 3  3 e isso                                                   
 2 3  3 polit+ public+                                           
 2 3  3 movimento+ de                                            
 2 3  2 so que                                                   
 2 3  2 nao ta                                                   
 2 3  2 nao e                                                    
 2 3  2 voce tem                                                 
 2 3  2 voce ve                                                  
 2 3  2 no mund+                                                 
 2 3  2 essa vis+                                                
 2 3  2 que tem                                                  
   
 *** classe n°  4 (20 SR maximum) *** 
   
 2 4 15 projeto+ soci+                                           
 2 4  8 nao e                                                    
 2 4  8 a gente                                                  
 2 4  6 e um                                                     
 2 4  6 pra+ mim                                                 
 2 4  5 que ta                                                   
 3 4  5 de projeto+ soci+                                        
 3 4  5 o projeto+ soci+                                         
 2 4  5 comec+ a                                                 
 2 4  4 um pouco                                                 
 2 4  4 um projeto+                                              
 2 4  4 um movimento+                                            
 2 4  4 eu vej+                                                  
 2 4  4 que voce                                                 
 2 4  4 de um                                                    
 2 4  4 vis+ de                                                  
 2 4  4 quer+ diz+                                               
 2 4  3 eu nao                                                   
 2 4  3 eu quer+                                                 
 2 4  3 eu ach+                                                  
   
 *** classe n°  5 (20 SR maximum) *** 
   
 2 5  4 no brasil+                                               
 2 5  4 que foi                                                  
 2 5  4 comec+ a                                                 
 2 5  3 de projeto+                                              
 2 5  3 e o                                                      
 2 5  3 investimento+ soci+                                      
 2 5  2 E uma+                                                   
 2 5  2 nao precis+                                              
 2 5  2 mais de                                                  
 2 5  2 que eu                                                   
 3 5  2 que sao as                                               
 2 5  2 que sao                                                  
 2 5  2 que tem                                                  
 3 5  2 que e um                                                 
 2 5  2 que e                                                    
 3 5  2 como e o                                                 
 2 5  2 de fato                                                  
 2 5  2 e eu                                                     
 2 5  2 e de                                                     
 2 5  2 e uma+                                                   
   
 *** classe n°  6 (20 SR maximum) *** 
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 2 6 12 quer+ diz+                                               
 2 6 10 a gente                                                  
 2 6  7 eu tenh+                                                 
 3 6  7 etc e tal                                                
 2 6  5 eu quer+                                                 
 2 6  5 ai voce                                                  
 2 6  4 um pouco                                                 
 2 6  4 no brasil+                                               
 2 6  4 eu fal+                                                  
 2 6  4 que e                                                    
 3 6  4 que a gente                                              
 2 6  4 e o                                                      
 2 6  4 trabalh+ com                                             
 2 6  4 diz+ assim                                               
 2 6  4 as pesso+                                                
 2 6  3 nao tem                                                  
 2 6  3 nao e                                                    
 2 6  3 um pouquinho                                             
 2 6  3 no mund+                                                 
 2 6  3 isso e                                                   
  
 
   
 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         22 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         61 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         22 
 Poids total du tableau             :        224 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A6 gente              |------------------------------+---------+--------+      
 A5 lev+               |--------------------+---------+         |        |      
 A3 do                 |--------------------+                   |        |      
 A6 planeta+           |-----------------+-------------+--------+        |      
 A4 dess+              |-----------------+             |                 |      
 A5 mund+              |---------+------------+--------+                 |      
 A5 viv+               |---------+            |                          |      
 A5 sociedade          |---------------+------+                          |      
 A5 ir                 |-------+-------+                                 |      
 A7 padr+              |-+-----+                                         |      
 A6 civilizatorio      |-+                                               |      
 A7 modelo             |---------------+-------------+----------+--------+      
 A5 comunidade+        |---------------+             |          |               
 A4 pod+               |---------------------+-------+          |               
 A8 vida+              |-------------+-------+                  |               
 A5 da                 |-------------+                          |               
 A6 das                |--------+------------------------+------+               
 A4 ver                |--------+                        |                      
 A5 melhor+            |------+------------------+-------+                      
 A5 qualidade          |------+                  |                              
 A6 preocupacao        |--------+----------------+                              
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 A5 tipo+              |--------+                                               
   
   
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         16 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         55 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         16 
 Poids total du tableau             :        109 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 B6 garra              |------------------------------+--------+---------+      
 B7 tiver              |-----------+-----------+------+        |         |      
 B6 sonh+              |-------+---+           |               |         |      
 B4 vis+               |-------+               |               |         |      
 B3 vou                |-------------+---------+               |         |      
 B5 vez+               |----+--------+                         |         |      
 B2 fic+               |----+                                  |         |      
 B4 faz+               |---------------------------------+-----+         |      
 B5 ao                 |----------------+----------------+               |      
 B5 poss+              |----------------+                                |      
 B3 tempo              |-----------+--------------+----------------------+      
 B9 setor              |------+----+              |                             
 B9 merc+              |--+---+                   |                             
 B7 financeiro         |--+                       |                             
 B5 objetivo+          |-----------------+--------+                             
 B3 area+              |-----------------+                                      
   
   
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         21 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         53 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         21 
 Poids total du tableau             :        130 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C5 dos                |-------------------------+--------------+--------+      
 C6 creche+            |----------------+--------+              |        |      
 C5 polit+             |------------+---+                       |        |      
 C8 mulher+            |-------+----+                           |        |      
 C7 feminista+         |-------+                                |        |      
 C7 pequen+            |------------------+---------+-----------+        |      
 C7 exempl+            |---------+--------+         |                    |      
 C5 peg+               |---------+                  |                    |      
 C5 ano+               |------------------+---------+                    |      
 C5 movimento+         |-------+----------+                              |      
 C4 poder+             |-------+                                         |      
 C6 inserido+          |----------+------------+--------------+----------+      
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 C5 os                 |----------+            |              |                 
 C7 favela+            |----------------+------+              |                 
 C6 dificil+           |----------------+                     |                 
 C6 vem                |--------------------------+-----------+                 
 C6 nas                |------------+---------+---+                             
 C4 grande+            |------------+         |                                 
 C8 cidade+            |------------+---------+                                 
 C5 pela+              |------------+                                           
   
   
 
    
 C.A.H. du contexte lexical D 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         22 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         89 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         22 
 Poids total du tableau             :        244 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 D5 pergunt+           |-----------------+---------------+-----------+--+       
 D4 serv+              |-----------------+               |           |  |       
 D4 palavra+           |-----------+---------+-----------+           |  |       
 D4 sentido+           |-----------+         |                       |  |       
 D5 vej+               |-----------+---------+                       |  |       
 D3 busc+              |-----------+                                 |  |       
 D9 projeto+           |-----------------------+-------------+-------+  |       
 D9 soci+              |-----------------------+             |          |       
 D4 pens+              |--------------------------+----------+          |       
 D4 ach+               |-----------+--------------+                     |       
 D4 traz+              |-----------+                                    |       
 D5 resultado+         |------+-----------------+-----------------+-----+       
 D4 med+               |------+                 |                 |             
 D6 desenvolvi+        |---------------+--------+                 |             
 D2 situac+            |---------------+                          |             
 D5 problema+          |-----------------------+-----------+------+             
 D7 etic+              |-------------+---------+           |                    
 D3 val+               |-------------+                     |                    
 D5 organiz+           |----------+-----------------+------+                    
 D5 soluc+             |----------+                 |                           
 D5 ampl+              |---------------+------------+                           
 D4 caminho+           |---------------+                                        
   
   
 
    
 C.A.H. du contexte lexical E 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Nombre de mots sélectionnés        :         11 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :         31 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         11 
 Poids total du tableau             :         83 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
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 E6 brasil+            |--------------------------+-------------+--------+      
 E4 as                 |--------------------------+             |        |      
 E9 estrutur+          |-------+---------------------+----------+        |      
 E9 linha+             |-------+                     |                   |      
 E9 cri+               |-----------------+-----------+                   |      
 E6 recurso+           |-----------------+                               |      
 E9 fundac+            |--------------+-------------+--------------------+      
 E5 grupo+             |--------------+             |                           
 E3 ness+              |----------------------+-----+                           
 E9 empresa+           |-------------+--------+                                 
 E9 instituto+         |-------------+                                          
   
   
 
    
 C.A.H. du contexte lexical F 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
   
 -------------------- 
 * Fin de l'analyse * 
 -------------------- 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corpus Integrado com cinco grupos  
 
-------------------- 
 B2: Calcul de DONN.1 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         10 
 Nombre d'unités de contexte                 :       2400 
   
 -------------------- 
 B2: Calcul de DONN.2 
 -------------------- 
   
 Nombre de mots par unité de contexte        :         12 
 Nombre d'unités de contexte                 :       2126 
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 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.1 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :       1084 
 Nombre d'unités de contexte                 :       2400 
 Nombre de "1"                               :      32508 
   
 ----------------------------------------------------- 
 B3: Classification descendante hiérarchique de DONN.2 
 ----------------------------------------------------- 
   
 Elimination des mots de fréquence >  3000 et <   4 
    0 mots éliminés au hasard soit    .00 % de la fenêtre 
 Nombre d'items analysables                  :       1074 
 Nombre d'unités de contexte                 :       2126 
 Nombre de "1"                               :      32072 
  
 
 
 
   
 ---------------------------- 
 C1: intersection des classes 
 ---------------------------- 
   
 Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Suffixe de l'analyse              :111                            
Intersection des classes RCDH1 et RCDH1 
   
 Nombre minimum d'uce par classe   :   497 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :       2400 
   
 DONN.1 Nombre de mots par uc :         10 
        Nombre d'uc           :       2400 
   
 3818 u.c.e classées sur  3969 soit  96.20 % 
    
 Nombre d'u.c.e. distribuées:        3818 
   
 Tableau croisant les deux partitions : 
 
   RCDH1 *   RCDH1 
 
  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  926  750 2142 
   
   1  926 *  926    0    0 
   2  750 *    0  750    0 
   3 2142 *    0    0 2142 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
   RCDH1 *   RCDH1 
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  classe  *    1    2    3 
 
    poids *  926  750 2142 
   
   1  926 * 3818 -298-1562 
   2  750 * -298 3818-1192 
   3 2142 *-1562-1192 3818 
 
 
 Classification Descendante Hiérarchique...  
 Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 Cl. 1 ( 926uce) |--------------------+                             
             14                       |---------------------------+ 
 Cl. 2 ( 750uce) |--------------------+                           | 
             16                                                   + 
 Cl. 3 (2142uce) |------------------------------------------------+ 
  
 
 
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :       12.73 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :       1694 
 Nombre de mots analysés                     :       1361 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          5 
 Nombre de classes                           :          3 
    
        3818 u.c.e. classées soit      96.195520% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :      32653 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :      36221 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :   926. u.c.e. 9799. "1" analysés ; 9694. "1" suppl.. 
  2eme classe :   750. u.c.e. 6740. "1" analysés ; 7463. "1" suppl.. 
  3eme classe :  2142. u.c.e.16114. "1" analysés ;19064. "1" suppl.. 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    926. soit : 24.25 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :  19493. soit : 28.30 %  
 Nombre de mots analysés par uce :  10.58 
 
  chi2 identification                 num   effectifs   pourc.   
 
504.84 *      *Part_Tec             1699 * 304. 457.   66.52  
469.25 *      *part_dec             1697 * 357. 607.   58.81         
134.81 *    4 de                    1408 * 488.1401.   34.83  
126.25        politica+             1006    40.  40.  100.00         
125.05        projetos              1061    87. 134.   64.93         
113.77        public+               1074    47.  55.   85.45         
 98.71        das                    349    72. 113.   63.72         
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 82.50        realidade             1099    41.  53.   77.36        
 9.84 *    4 para                  1419 *  46. 128.   35.94         
 69.13        concepc+               257    25.  27.   92.59         
 64.96 *    5 ou                    1443 *  95. 197.   48.22         
 63.30        soci+                 1208   182. 466.   39.06         
 62.40        diz+                   431    71. 134.   52.99         
 62.15        ness+                  896    62. 111.   55.86         
 61.05        determinad+            389    25.  29.   86.21         
 60.88        grande+                642    49.  80.   61.25         
 59.69        exist+                 540    40.  60.   66.67         
 57.92        organizacoes           930    20.  21.   95.24         
 57.06 *    M ADA                   1659 *  26.  32.   81.25         
 55.66        desenvolvi+            378    22.  25.   88.00         
 53.89        organiz+               931    26.  33.   78.79         
 53.85        recurso+              1106    29.  39.   74.36         
 53.79        ger+                   631    27.  35.   77.14         
 53.69 *    5 que                   1451 * 617.2147.   28.74         
 52.64 *      e                     1363 * 569.1950.   29.18         
 51.56        viv+                  1351    36.  55.   65.45         
 51.05        necessidade+           888    28.  38.   73.68         
 50.98        moviment+              869    25.  32.   78.13  
 47.23        da                     337   206. 580.   35.52         
 46.73 *    4 com                   1405 * 199. 557.   35.73         
 46.46        princip+              1047    19.  22.   86.36         
 44.93        poder+                1002    56. 109.   51.38         
 44.50 *      a                     1362 * 443.1472.   30.10         
 43.88        dimens+                405    14.  14.  100.00         
 43.64 *    7 essa                  1502 * 117. 291.   40.21         
 40.38        bas+                   134    17.  20.   85.00 
 39.84        situ+                 1203    23.  32.   71.88         
 39.53        enfim                  468    20.  26.   76.92         
 39.12        movimentos             868    14.  15.   93.33         
 39.12        direitos               409    14.  15.   93.33         
 38.09        uma+                  1286   282. 879.   32.08         
 38.05        investimento+          726    15.  17.   88.24         
 36.89 *    3 sao                   1392 *  85. 202.   42.08         
 36.00        perspectiva+           984    13.  14.   92.86         
 35.30        quest+                1089    53. 110.   48.18         
 34.98        envolvid+              484    14.  16.   87.50         
 34.54        part+                  953    52. 108.   48.15         
 34.45        situacoes             1202    11.  11.  100.00         
 34.45        qualidade             1081    11.  11.  100.00         
 34.45        intervenc+             724    11.  11.  100.00         
 33.54        comunidade+            251    24.  37.   64.86         
 32.85        gente                  628   196. 583.   33.62         
 32.77        sentido+              1189    31.  54.   57.41         
 32.59        relac+                1114    22.  33.   66.67         
 31.93        papel                  945    13.  15.   86.67         
 31.38        acao                    10    14.  17.   82.35         
 31.09        contribu+              295    15.  19.   78.95         
 31.09        atu+                   112    15.  19.   78.95         
 31.08        mudanca+               870    23.  36.   63.89         
 30.81 *    7 esse                  1504 *  97. 250.   38.80     
 29.21        experiencia+           542    30.  54.   55.56         
 29.19        program+              1060    19.  28.   67.86         
 28.79        os                     933   101. 267.   37.83         
 28.54        possibilidade+        1016    27.  47.   57.45         
 28.52        perceb+                975    17.  24.   70.83         
 28.19        empresa+               465    41.  84.   48.81         
 28.17        sustentabilidade      1228     9.   9.  100.00         
 28.17        privad+               1048     9.   9.  100.00         
 28.17        planeta+               995     9.   9.  100.00         
 28.17        desigual+              381     9.   9.  100.00         
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 28.11        grupo+                 645    63. 148.   42.57         
 28.06        area+                   85    32.  60.   53.33         
 27.49        cri+                   324    23.  38.   60.53         
 27.08        jog+                   739    19.  29.   65.52         
 26.68        responsabilidade      1130    10.  11.   90.91         
 26.68        consider+              277    10.  11.   90.91         
 26.63        propr+                1066    18.  27.   66.67         
 26.27        sociedade             1207    41.  86.   47.67         
 26.10        dos+                   440    42.  89.   47.19         
 25.87        linha+                 781    11.  13.   84.62         
 25.87        conceito+              255    11.  13.   84.62         
 25.87        capt+                  179    11.  13.   84.62         
 25.69        constru+               282    25.  44.   56.82         
 25.34 *    7 em-que                1501 *  13.  17.   76.47         
 25.24        ach+                    14   184. 564.   32.62         
 25.04 *    M ONgs                  1689 *   8.   8.  100.00         
 25.04        sujeito+              1222     8.   8.  100.00         
 25.04        polit+                1007     8.   8.  100.00         
 25.04        natur+                 885     8.   8.  100.00         
 25.04        minim+                 850     8.   8.  100.00         
 25.04        fundacoes              613     8.   8.  100.00         
 25.04        coletividade           229     8.   8.  100.00         
 25.00        transform+            1271    26.  47.   55.32         
 24.02        dess+                  384    59. 142.   41.55         
 23.59        populacao             1011     9.  10.   90.00         
 23.59        contradic+             290     9.  10.   90.00         
 22.90 *    1 tem                   1373 * 261. 858.   30.42         
 22.90        processo              1050    14.  20.   70.00         
 22.87        preocup+              1036    10.  12.   83.33         
 22.87        popular+              1012    10.  12.   83.33         
 22.87        governament+           638    10.  12.   83.33         
 22.87        ampl+                   56    10.  12.   83.33         
 22.65        campo                  172    13.  18.   72.22         
 22.52        dad+                   339    12.  16.   75.00         
 22.18        problem+              1049    22.  39.   56.41         
 21.97        sej+                  1181    27.  52.   51.92         
 21.90        preserv+              1040     7.   7.  100.00         
 21.90        potencialidade+       1021     7.   7.  100.00         
 21.90        orient+                932     7.   7.  100.00         
 21.90        migr+                  847     7.   7.  100.00         
 21.90        espontanea+            510     7.   7.  100.00         
 21.90        defin+                 355     7.   7.  100.00         
 21.14        ambient+                52    15.  23.   65.22         
 20.51        iniciativa+            701     8.   9.   88.89         
 20.51        articul+                89     8.   9.   88.89         
 20.51        absoluta+                6     8.   9.   88.89         
 20.41 *    7 alguns                1477 *  17.  28.   60.71         
 20.41 *    4 entre                 1415 *  17.  28.   60.71         
 20.41        as                      93   148. 451.   32.82   
 19.96        saude                 1172    12.  17.   70.59         
 19.90        gest+                  632     9.  11.   81.82         
 19.90        formul+                597     9.  11.   81.82         
 19.90        elemento+              457     9.  11.   81.82         
 19.81        modelo                 855    16.  26.   61.54         
 19.81        fato+                  559    16.  26.   61.54         
 19.75 *    M MARIA                 1686 *  11.  15.   73.33         
 19.75        ser+                  1196    11.  15.   73.33         
 19.65        ver+                  1327    42.  97.   43.30         
 19.45        interess+              718    33.  71.   46.48         
 19.27        do                     432   166. 520.   31.92         
 18.79        setor+                1197    17.  29.   58.62         
 18.77        valores               1309     6.   6.  100.00         
 18.77        tribo+                1277     6.   6.  100.00         
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 18.77        toc+                  1260     6.   6.  100.00         
 18.77        tecnologia+           1235     6.   6.  100.00         
 18.77        fundamental            614     6.   6.  100.00         
 18.77        financia+              585     6.   6.  100.00         
 18.77        extrema+               546     6.   6.  100.00         
 18.77        estat+                 517     6.   6.  100.00         
 18.77        crescimento            318     6.   6.  100.00         
 18.77        civil                  217     6.   6.  100.00         
 18.77        autonomia+             116     6.   6.  100.00         
 18.68 *    0 estado                1366 *  19.  34.   55.88         
 18.50        objetivo+              914    28.  58.   48.28         
 17.71        sistem+               1201    12.  18.   66.67         
 17.56        particip+              950    39.  91.   42.86         
 17.46        modific+               856     7.   8.   87.50         
 17.46        econom+                449     7.   8.   87.50         
 17.46        ecoar                  447     7.   8.   87.50         
 17.46        decada                 352     7.   8.   87.50         
 17.46        complex+               245     7.   8.   87.50         
 17.46        acoes                   15     7.   8.   87.50         
 17.32        disput+                418    11.  16.   68.75         
 17.02        elabor+                456    10.  14.   71.43         
 16.96        rede+                 1107     8.  10.   80.00         
 16.96        financ+                587     8.  10.   80.00         
 16.96        dilema+                404     8.  10.   80.00         
 16.96        aos                     70     8.  10.   80.00         
 16.87        civilizatorio          218     9.  12.   75.00         
 16.87        apoi+                   74     9.  12.   75.00         
 15.64        univers+              1294     5.   5.  100.00         
 15.64        social+               1206     5.   5.  100.00         
 15.64        sinto                 1200     5.   5.  100.00         
 15.64        qualific+             1082     5.   5.  100.00         
 15.64        negativa+              890     5.   5.  100.00         
 15.64        localizad+             785     5.   5.  100.00         
 15.64        humanos                662     5.   5.  100.00         
 15.64        historicamente         652     5.   5.  100.00         
 15.64        hegemon+               649     5.   5.  100.00         
 15.64        goz+                   640     5.   5.  100.00         
 15.64        flexibilidade          591     5.   5.  100.00         
 15.64        essenci+               513     5.   5.  100.00         
 15.64        especial+              505     5.   5.  100.00         
 15.64        dispens+               417     5.   5.  100.00         
 15.64        dialog+                395     5.   5.  100.00         
 15.64        desenvolvendo          377     5.   5.  100.00         
 15.64        democratic+            361     5.   5.  100.00         
 15.64        consum+                284     5.   5.  100.00         
 15.64        consig+                278     5.   5.  100.00         
 15.64        comuns                 253     5.   5.  100.00         
 15.51        vis+                  1346    33.  76.   43.42         
 15.21 *    M JOAQUIM               1680 *  11.  17.   64.71         
 15.21 *    9 dentro                1617 *  26.  56.   46.43         
 15.21        padr+                  938    11.  17.   64.71         
 14.85 *    9 sempre                1647 *  36.  86.   41.86         
 14.75        instituto+             708    10.  15.   66.67         
 14.62        estrutur+              521    13.  22.   59.09         
 14.49 *    7 esses                 1505 *  25.  54.   46.30         
 14.42        trat+                 1274     6.   7.   85.71         
 14.42        tema+                 1241     6.   7.   85.71         
 14.42        recente+              1104     6.   7.   85.71         
 14.42        quanti+               1083     6.   7.   85.71         
 14.42        norte+                 907     6.   7.   85.71         
 14.42        neg+                   894     6.   7.   85.71         
 14.42        finalidade             584     6.   7.   85.71         
 14.42        enfrenta+              469     6.   7.   85.71         
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 14.42        atores                 108     6.   7.   85.71         
 14.11        timid+                1254     8.  11.   72.73         
 14.11        financi+               586     8.  11.   72.73         
 14.11        etc                    525     8.  11.   72.73         
 14.07 *    7 poucos                1545 *   7.   9.   77.78         
 14.07        segmento+             1176     7.   9.   77.78         
 14.07        enfrent+               470     7.   9.   77.78         
 14.07        avali+                 119     7.   9.   77.78         
 14.07        alv+                    50     7.   9.   77.78  
 13.98        desenvolv+             379    12.  20.   60.00         
 13.97 *    7 esta                  1506 *  55. 148.   37.16         
 13.90        serv+                 1195    23.  49.   46.94         
 13.85 *    8 um                    1596 * 281. 981.   28.64         
 13.81        cont+                  296    14.  25.   56.00         
 13.37 *    9 exatamente            1626 *  11.  18.   61.11         
 13.11        pela+                  969    18.  36.   50.00         
 12.95        exemplo+               537    35.  86.   40.70         
 12.94        pais+                  941    24.  53.   45.28         
 12.89        form+                  598    50. 134.   37.31         
 12.73        falt+                  554    16.  31.   51.61         
 12.73        concord+               258    16.  31.   51.61         
 12.62 *    7 toda                  1565 *  20.  42.   47.62         
 12.51 *    3 sido                  1397 *   4.   4.  100.00         
 12.26 *    7 de-quem               1496 *   9.  14.   64.29         
 11.42 *    M SUELI                 1692 *   5.   6.   83.33         
 10.89 *    M MERCIA                1687 *  20.  44.   45.45         
 10.75 *    7 muitas                1521 *  27.  65.   41.54         
 10.47 *    8 terceiro              1593 *   9.  15.   60.00         
 10.35 *    M ONG                   1690 *  11.  20.   55.00         
 10.10 *    4 pelo                  1420 *  26.  63.   41.27         
  9.64 *      o                     1364 * 282.1013.   27.84         
  9.37 *    5 como                  1433 * 105. 338.   31.07         
  9.32 *    5 mas                   1440 * 171. 585.   29.23          
  8.95 *    5 enquanto              1437 *   9.  16.   56.25         
  8.63 *    7 voce                  1572 * 172. 593.   29.01         
  8.47 *    7 isto                  1511 *   4.   5.   80.00         
  8.30 *    4 sobre                 1425 *  25.  63.   39.68         
  8.27 *    M DINAH                 1667 *   8.  14.   57.14         
  7.75 *    4 em                    1413 * 126. 424.   29.72         
  7.65 *    M CARLOS                1663 *   9.  17.   52.94         
  7.63 *    9 nao                   1638 * 318.1172.   27.13         
  7.44 *    7 de-que                1495 *  14.  31.   45.16         
  7.38 *    5 se                    1453 * 140. 479.   29.23         
  6.68 *    M GERALDO               1675 *  24.  63.   38.10         
  6.58 *    7 todos                 1568 *  23.  60.   38.33         
  6.38 *    9 alem                  1600 *   5.   8.   62.50         
  6.38 *    7 suas                  1558 *   5.   8.   62.50         
  6.38 *    7 delas                 1492 *   5.   8.   62.50         
  6.22 *    M BAIANO                1661 *   7.  13.   53.85         
  6.15 *    7 todas                 1566 *  18.  45.   40.00         
  6.00 *    3 sendo                 1393 *  15.  36.   41.67         
  5.97 *    9 muito                 1637 * 120. 412.   29.13         
  5.74 *    7 outro                 1538 *  37. 109.   33.94         
  5.61 *    7 nossos                1534 *   3.   4.   75.00         
  5.43 *    7 sua                   1557 *  21.  56.   37.50         
  5.07 *    M MARCOS                1685 *   7.  14.   50.00              
  4.99 *    9 depois                1618 *  21.  57.   36.84         
  4.45 *    7 elas                  1498 *  20.  55.   36.36         
  4.43 *    0 estar                 1369 *  16.  42.   38.10         
  4.34 *    7 aqueles               1482 *   6.  12.   50.00         
  4.12 *    5 por-isso              1446 *   7.  15.   46.67         
  4.00 *    7 essas                 1503 *  29.  87.   33.33               
  3.84 *    7 no                    1530 * 122. 435.   28.05         
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  3.75 *    7 algumas               1476 *  14.  37.   37.84         
  3.62 *    3 eram                  1387 *   5.  10.   50.00         
  3.31 *    7 com-que               1489 *   8.  19.   42.11         
  3.25 *    7 alguma                1475 *  33. 104.   31.73         
  3.20 *    4 por                   1421 *  80. 279.   28.67         
  3.08 *    7 cada-um               1486 *  12.  32.   37.50               
  2.89 *    M FERNANDA              1672 *   4.   8.   50.00         
  2.89 *    7 nos                   1531 *  54. 183.   29.51         
  2.70 *    9 de-novo               1621 *   5.  11.   45.45         
  2.68 *    7 algo                  1472 *  15.  43.   34.88         
  2.66 *    3 foram                 1390 *   7.  17.   41.18         
  2.65 *    7 certa                 1487 *   6.  14.   42.86         
  2.58 *    1 ter                   1376 *  68. 238.   28.57         
  2.41 *    7 na                    1523 * 142. 527.   26.94         
  2.26 *    5 assim                 1429 *  77. 275.   28.00         
  2.17 *    9 o-melhor              1640 *   3.   6.   50.00         
  2.17 *    5 bem-que               1431 *   3.   6.   50.00         
  2.09 *    6 vamos                 1471 *  21.  66.   31.82         
  2.02 *    5 por-isso-que          1447 *  10.  28.   35.71         
  2.02 *    3 sera                  1395 *  10.  28.   35.71         
       
        
   
s   :  279 Nombre de mots sélectionné 
  
 
 
 
 -------------------------- 
                       Classe n°  2 => Contexte B 
 -------------------------- 
      :    750. soit : 19.64 %  Nombre d'u.c.e.            
      :  14203. soit : 20.62 %  Nombre de "uns" (a+r)      
r uce :   8.99 Nombre de mots analysés pa 
 
  chi2 identification num   effectifs   pourc.   
 
267.87        projet+               1062   310. 761.   40.74  
165.75        soci+                 1208   195. 466.   41.85 
151.48        ach+                    14   218. 564.   38.65 
120.41        pens+                  972   104. 214.   48.60        
109.80        represent+            1124    33.  38.   86.84         
108.98        traz+                 1276    52.  79.   65.82         
 94.13        objeto+                915    28.  32.   87.50         
 93.39        respond+              1129    30.  36.   83.33         
 90.76        mala                   801    40.  58.   68.97         
 86.38        planeja+               993    21.  21.  100.00     
 68.35        ide+                   670    60. 123.   48.78         
 62.06        usar                  1301    20.  24.   83.33         
 58.62 *    5 que                   1451 * 515.2147.   23.99         
 57.48        impacto                677    14.  14.  100.00         
 55.01        busc+                  162    40.  75.   53.33         
 52.16        agreg+                  34    22.  31.   70.97         
 51.04        planej+                994    20.  27.   74.07         
 51.04        desej+                 375    20.  27.   74.07         
 47.92 *      *part_benpro          1696 * 442.1818.   24.31         
 46.40        sonh+                 1215    16.  20.   80.00         
 45.03        palavr+                942    33.  62.   53.23         
 43.30 *    7 voce                  1572 * 175. 593.   29.51         
 41.38        pergunt+               978    39.  82.   47.56         
 41.01        descoberta+            367    10.  10.  100.00         
 39.59        resultado+            1134    22.  36.   61.11         
 39.50        direcao                408    16.  22.   72.73         
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 34.75        pensamento+            971    12.  15.   80.00         
 32.79        plano+                 996     8.   8.  100.00         
 32.60        daqui                  346    21.  37.   56.76         
 31.67        felicidade             568    13.  18.   72.22         
 31.47 *    7 pouco                 1544 *  67. 189.   35.45         
 31.44        viagem                1332     9.  10.   90.00         
 31.44        fase+                  558     9.  10.   90.00         
 30.91        estrategia+            520    11.  14.   78.57        
 29.52 *    7 mim                   1518 *  62. 174.   35.63         
 29.52        num+                   913    62. 174.   35.63     
 28.93 *    7 o-que-e               1541 *  34.  78.   43.59         
 27.77        vis+                  1346    33.  76.   43.42         
 27.18        forc+                  595    23.  46.   50.00         
 27.13        hospital               659    14.  22.   63.64         
 27.02        recort+               1105     9.  11.   81.82  
 26.20        peguei                 966    13.  20.   65.00         
 25.90 *    7 isso                  1510 * 145. 520.   27.88         
 25.33        met+                   844    12.  18.   66.67         
 25.33        foc+                   593    12.  18.   66.67         
 24.79 *    7 qual                  1548 *  21.  42.   50.00         
 24.68 *    8 um                    1596 * 246. 981.   25.08         
 24.58        explor+                544     6.   6.  100.00         
 24.58        cotidian+              312     6.   6.  100.00         
 24.58        bau                    137     6.   6.  100.00         
 23.87        atingir                105    10.  14.   71.43         
 23.80 *    7 algum                 1474 *  19.  37.   51.35         
 23.78        cois+                  225   127. 450.   28.22         
 23.14        fog+                   594     8.  10.   80.00         
 23.14        ferida                 572     8.  10.   80.00         
 21.74        clar+                  219    16.  30.   53.33         
 20.48        consist+               279     5.   5.  100.00         
 20.48        calcul+                168     5.   5.  100.00         
 20.48        anim+                   64     5.   5.  100.00         
 20.32 *    5 para-que              1444 *   9.  13.   69.23     
 19.88        diss+                  419    34.  89.   38.20         
 19.60 *    7 essa                  1502 *  86. 291.   29.55         
 19.39        remet+                1118     6.   7.   85.71         
 19.39        ping+                  991     6.   7.   85.71         
 19.31        arvore+                 92     7.   9.   77.78         
 19.05        dig+                   403    15.  29.   51.72         
 17.74        universidade          1293     9.  14.   64.29         
 17.70        bol+                   150    11.  19.   57.89         
 17.58        uma+                  1286   216. 879.   24.57         
 17.54 *    7 aquilo                1483 *  29.  75.   38.67         
 17.19        poss+                 1017    37. 104.   35.58 
 16.87 *    7 voces                 1573 *  63. 205.   30.73         
 16.86        present+              1039     8.  12.   66.67         
 16.61        signific+             1198    10.  17.   58.82         
 16.59        encontr+               467    19.  43.   44.19         
 16.47        sab+                  1159    74. 251.   29.48         
 16.38        prop+                 1067     4.   4.  100.00         
 16.38        ludica                 791     4.   4.  100.00         
 16.38        generaliz+             626     4.   4.  100.00         
 16.38        eletrico               458     4.   4.  100.00         
 16.38        ego                    453     4.   4.  100.00         
 16.38        cruel                  325     4.   4.  100.00         
 16.38        concretiz+             260     4.   4.  100.00         
 16.38        calculadora            167     4.   4.  100.00         
 16.36        boa+                   147    15.  31.   48.39         
 16.28 *    7 si                    1556 *  22.  53.   41.51         
 16.11        utop+                 1305     7.  10.   70.00         
 16.11        cresc+                 319     7.  10.   70.00         
 16.00 *    7 varias                1570 *  24.  60.   40.00         
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 16.00        pesso+                 989   130. 494.   26.32         
 15.92        trazendo              1275    11.  20.   55.00         
 15.82        transform+            1271    20.  47.   42.55         
 15.59 *    7 outra                 1536 *  31.  85.   36.47         
 15.56        vara                  1313     6.   8.   75.00         
 15.56        nel+                   895     6.   8.   75.00         
 15.44        pern+                  982     5.   6.   83.33         
 15.44        instrumento+           710     5.   6.   83.33         
 15.44        expand+                541     5.   6.   83.33         
 15.44        entendendo             477     5.   6.   83.33         
 15.44        apont+                  75     5.   6.   83.33         
 15.11 *    7 ele                   1499 * 111. 414.   26.81         
 14.50        medi+                  827     8.  13.   61.54         
 14.10        feliz+                 569    12.  24.   50.00         
 13.60 *    7 algo                  1472 *  18.  43.   41.86         
 13.53 *    7 consigo               1490 *   7.  11.   63.64         
 13.16        dinamic+               406    10.  19.   52.63         
 13.02        daquel+                345    15.  34.   44.12  
 12.87        sei                   1180    41. 128.   32.03         
 12.82        limit+                 776    12.  25.   48.00         
 12.82        abr+                     5    12.  25.   48.00         
 12.01 *    M O                     1688 *  58. 199.   29.15         
 11.74 *    3 seria                 1396 *  13.  29.   44.83         
 10.34 *    9 amanha                1602 *   6.  10.   60.00         
 10.10 *    7 eu                    1509 * 296.1318.   22.46         
 10.08 *    M FRAN                  1673 *  14.  34.   41.18         
  9.50 *    7 to                    1564 *  40. 133.   30.08         
  9.16 *    8 primeiro              1587 *  16.  42.   38.10         
  9.00 *    7 cada-um               1486 *  13.  32.   40.63            
  8.49 *    9 entao                 1625 * 131. 540.   24.26         
  7.61 *    4 pelo                  1420 *  21.  63.   33.33         
  7.35 *    7 sua                   1557 *  19.  56.   33.93         
  6.36 *      e                     1363 * 414.1950.   21.23         
  6.09 *    9 bem                   1612 *  37. 132.   28.03         
  6.04 *    M VAL                   1694 *  14.  40.   35.00         
  5.85 *    9 demais                1616 *   5.  10.   50.00         
  5.74 *    7 alguma                1475 *  30. 104.   28.85         
  5.43 *      a                     1362 * 317.1472.   21.54         
  5.17 *    5 ainda-que             1427 *   3.   5.   60.00         
  5.17 *    4 atraves-de            1404 *   3.   5.   60.00         
  4.86 *    7 outras                1537 *  17.  54.   31.48         
  4.80 *    5 apenas                1428 *   6.  14.   42.86         
  4.68 *    4 conforme              1406 *   4.   8.   50.00         
  4.60 *    9 talvez                1651 *  14.  43.   32.56         
  4.23 *    5 quanto                1450 *  13.  40.   32.50         
  4.21 *    7 a-que                 1484 *   2.   3.   66.67         
  3.81 *    5 como                  1433 *  80. 338.   23.67         
  3.74 *    6 bom                   1460 *  33. 125.   26.40         
  3.70 *    9 em-cima               1624 *   5.  12.   41.67         
  3.60 *    5 ou                    1443 *  49. 197.   24.87         
  3.59 *    1 ter                   1376 *  58. 238.   24.37         
  3.25 *    4 segundo               1422 *   6.  16.   37.50         
  3.09 *    7 por-que               1542 *  12.  39.   30.77         
  3.01 *    7 todo                  1567 *  31. 120.   25.83         
  2.93 *    4 antes-de              1401 *   5.  13.   38.46         
  2.72 *    4 em                    1413 *  96. 424.   22.64         
  2.63 *    7 proprio               1546 *   4.  10.   40.00         
  2.63 *    4 alem-de               1400 *   4.  10.   40.00         
  2.39 *    9 suficiente            1650 *   3.   7.   42.86         
  2.39 *    5 mesmo-que             1441 *   3.   7.   42.86         
  2.38 *    7 ta                    1559 *  91. 404.   22.52         
  2.34 *    6 terrivel              1469 *   2.   4.   50.00         
  2.34 *    2 houve                 1385 *   2.   4.   50.00         
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  2.30 *    7 certa                 1487 *   5.  14.   35.71         
  2.08 *    M EDU                   1669 *  42. 176.   23.86         
         
        
       
  
   
 Nombre de mots sélectionnés   :  154 
  
 
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  3 => Contexte C                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :   2142. soit : 56.10 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :  35178. soit : 51.08 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.52 
 
 chi2 identification          num   effectifs   pourc.    
 
162.86 *      *part_benat   1695 * 397. 477.   83.23            
123.30 *      *part_benpro  1696 *1190.1818.   65.46            
75.22 *      *Part_Ben      1698 * 344. 459.   74.95            
62.64        cas+            189   106. 115.   92.17                 
58.50        crianc+         320   150. 179.   83.80                 
55.97        dia+            396    92.  99.   92.93                 
41.80 *    7 la             1512 * 212. 285.   74.39   
40.56        pro+           1070    83.  94.   88.30                 
36.11        mae+            796    49.  50.   98.00                 
34.92 *    7 eles           1500 * 146. 190.   76.84                        
32.91 *    M GAL            1674 *  45.  46.   97.83            
31.23        estud+          522    68.  78.   87.18                 
30.72 *    M LEILA          1682 * 364. 543.   67.03   
29.53        ano+             66    93. 115.   80.87                 
29.03 *    M MARA           1684 *  60.  68.   88.24              
28.84        nome+           904    49.  53.   92.45                 
27.52 *    7 meu            1516 * 122. 160.   76.25  
27.99 *    M CARMEM         1664 *  42.  44.   95.45  
26.46        tava           1232    54.  61.   88.52                 
24.63        pass+            955    77.  95.   81.05                 
24.45        filhos           580    31.  31.  100.00                 
23.80        risos           1146    67.  81.   82.72                 
23.16        deu+             390    47.  53.   88.68                 
22.88        rua+            1155    44.  49.   89.80                 
22.86        voluntari+      1354    29.  29.  100.00                 
22.86        senhor+         1185    29.  29.  100.00                 
22.55        escol+           496   100. 131.   76.34                 
22.41 *    M HEITOR          1676 *  46.  52.   88.46    
21.90        mes+              838    40.  44.   90.91                 
20.97        cooperativ+       303    36.  39.   92.31                 
20.59        fic+              577   117. 159.   73.58                 
20.48        don+              438    26.  26.  100.00                 
20.20        aula+             114    29.  30.   96.67                 
20.22 *    M MAJU             1683 *  55.  66.   83.33  
19.99        gost+             637    78. 100.   78.00                 
19.41        psicolog+        1072    28.  29.   96.55                 
18.90        curt+             335    24.  24.  100.00                 
18.11        mor+              865    45.  53.   84.91                 
18.66 *    8 quatro          1589 *  33.  36.   91.67  
17.90        ia                665    32.  35.   91.43                 
17.84        compr+            248    26.  27.   96.30                 
17.31        receb+           1103    22.  22.  100.00                 
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17.04 *    3 sou              1399 *  75.  98.   76.53                 
17.97 *    M EDU              1669 * 126. 176.   71.59 
17.93 *    M JORGE            1681 * 186. 272.   68.38            
16.76 *    9 hoje             1627 * 120. 168.   71.43             
16.80 *    3 era              1386 *  86. 115.   74.78                 
15.73        semana           1182    20.  20.  100.00                 
14.94        marido            817    19.  19.  100.00                 
13.96        convers+          298    39.  47.   82.98                 
13.88        ajud+              40    75. 101.   74.26                 
13.36        jorge             740    17.  17.  100.00                 
13.36        filh+             581    26.  29.   89.66                 
13.36        aluno+             49    17.  17.  100.00                 
13.13        par+              954    20.  21.   95.24                 
12.82        hora+             658    54.  70.   77.14                 
12.32 *    1 tinha            1378 *  72.  98.   73.47                 
11.78 *    8 vinte            1597 *  15.  15.  100.00  
11.21 *    6 ah               1458 *  68.  93.   73.12                 
 9.25 *    6 oh               1464 *  15.  16.   93.75                 
 9.42 *    8 cinquenta         1576 *  12.  12.  100.00            
 8 cinco                       1575 *  22.  26.   84.62     
 7.85 *    8 nove              1584 *  10.  10.  100.00            
 7.77 *    M SALETE            1691 *  23.  28.   82.14            
 7.95 *    3 somos             1398 *  21.  25.   84.00                 
 7.06 *    4 gracas-a          1417 *   9.   9.  100.00                 
 7.16 *    M D                 1666 *  56.  79.   70.89       
 7.67 *    M A                 1655 * 184. 288.   63.89            
 6.96 *    8 tres              1594 *  32.  42.   76.19            
 6.47 *    7 dele              1493 *  44.  61.   72.13            
 6.60 *    7 ninguem           1529 *  19.  23.   82.61    
 6.82 *    7 deles             1494 *  17.  20.   85.00            
 6.47 *    7 meus              1517 *  21.  26.   80.77            
 6.27 *    8 seis              1591 *   8.   8.  100.00            
 6.27 *    M ABRINQ            1657 *   8.   8.  100.00 8.64 *          
 4.97 *    3 fui               1391 *  39.  55.   70.91                 
 5.49 *    M ACM               1658 *   7.   7.  100.00                   
 5.62 *    9 ja                1629 * 123. 191.   64.40  
 4.70 *    9 de-manha          1619 *   6.   6.  100.00            
 4.78 *    7 aonde             1478 *  14.  17.   82.35                 
 4.71 *    4 ate               1403 *  85. 130.   65.38                 
 4.28 *    5 tanto             1456 *  34.  48.   70.83                 
 4.15 *    4 desde             1411 *  23.  31.   74.19                 
 4.05 *    1 tive              1381 *  19.  25.   76.00                 
 4.68 *    8 sete              1592 *   9.  10.   90.00  
 4.51 *    9 so                1649 * 167. 268.   62.31            
 4.50 *    7 nada              1524 *  48.  70.   68.57            
 4.25 *    7 tudo              1569 *  85. 131.   64.89            
 3.74 *    M INES              1679 *  24.  33.   72.73   
 3.50 *    6 ai                1459 * 196. 321.   61.06                 
 3.13 *    4 em-frente-a       1414 *   4.   4.  100.00                 
 3.05 *    5 porque            1445 * 317. 532.   59.59                 
 3.65 *    7 seus              1555 *  22.  30.   73.33                      
 3.06 *    M B                 1660 *  19.  26.   73.08                
 3.45 *    7 quantos           1550 *  14.  18.   77.78                     
 3.62 *    9 ate-o             1606 *  10.  12.   83.33            
 3.62 *    9 mal               1635 *  10.  12.   83.33                           
 3.21 *    8 dezoito           1580 *   7.   8.   87.50            
 3.21 *    9 pior              1642 *   7.   8.   87.50                 
 3.52 *    7 me                1514 * 112. 178.   62.92            
 3.10 *    9 aqui              1604 * 146. 237.   61.60            
 3.00 *    7 ta                1559 * 243. 404.   60.15                      
 3.92 *    8 dezessete         1579 *   5.   5.  100.00            
 3.92 *    9 a-tarde           1609 *   5.   5.  100.00            
 3.92 *    9 de-todo           1622 *   5.   5.  100.00            
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 3.13 *    9 a-noite           1608 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    9 de-muito          1620 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    9 de-vez-em-quando  1623 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    9 ultimamente       1654 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    M ABC               1656 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    M IBM               1677 *   4.   4.  100.00            
 3.13 *    M IBOPE             1678 *   4.   4.  100.00            
 2.77 *    7 nosso             1533 *  32.  47.   68.09            
 2.88 *    7 aquelas           1480 *  13.  17.   76.47   
 2.92 *    4 dentro-de         1409 *  15.  20.   75.00                 
 2.50 *    1 tivemos           1382 *   6.   7.   85.71                 
 2.50 *    7 tantos            1562 *   6.   7.   85.71    
 2.37 *    1 temos             1374 *  21.  30.   70.00                 
 2.32 *    5 depois-que        1435 *   8.  10.   80.00                     
 2.13 *    7 dela              1491 *  17.  24.   70.83                 
          
      
 Nombre de mots sélectionnés   :  120 
 Nombre de mots marqués        : 1579 sur 1694 soit  93.21% 
   
 Liste des valeurs de clé : 
    0 si chi2 <  2.71 
    1 si chi2 <  3.84 
    2 si chi2 <  5.02 
    3 si chi2 <  6.63 
    4 si chi2 < 10.80 
    5 si chi2 < 20.00 
    6 si chi2 < 30.00 
    7 si chi2 < 40.00 
    8 si chi2 < 50.00 
   
   
  Tableau croisant classes et clés : 
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *  8399  6528 16857 
   
      M *    3219 *   641   613  1965 
      0 *     294 *    94    40   160 
      1 *    1285 *   362   252   671 
      2 *      45 *    14     5    26 
      3 *    1037 *   275   166   596 
      4 *    3383 *  1098   638  1647 
      5 *    5278 *  1511  1176  2591 
      6 *     796 *   178   150   468 
      7 *   10370 *  2666  2295  5409 
      8 *    1344 *   349   281   714 
      9 *    4733 *  1211   912  2610 
   
   
  Tableau des chi2 (signés) : 
   
 
        * Classes *     1     2     3 
 
  Clés  * Poids   *  8399  6528 16857 
   
      M *    3219 *   -78    -4    92 
      0 *     294 *     4    -8     0 
      1 *    1285 *     2     0     0 
      2 *      45 *     0    -2     0 
      3 *    1037 *     0   -13     8 
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      4 *    3383 *    70    -6   -28 
      5 *    5278 *    15    11   -39 
      6 *     796 *    -6    -1    10 
      7 *   10370 *    -4    23    -4 
      8 *    1344 *     0     0     0 
      9 *    4733 *    -2    -5     9 
   
 Chi2 du tableau            :     256.215000 
   
 Nombre de "1" distribués : 31784 soit 46 % 
   
   
 ------------------------------- 
 C2: Reclassement des uce et uci 
 ------------------------------- 
   
   
 Type de reclassement choisi pour les uce : 
Classement d'origine 
   
   
 Tableaux des clés (TUCE et TUCI) :  
   
 Nombre d'uce enregistrées : 3969 
 Nombre d'uce classées     : 3818 soit : 96.20% 
   
   
 Nombre d'uci enregistrées :    5 
 Nombre d'uci classées     :    5 soit :100.00% 
   
  
 
 
 
   
 --------------------------------- 
 C3: A.F.C. du tableau C2_DICB.111 
 --------------------------------- 
   
 A.F.C. de C:\Documents and Settings\User\Meus documentos\Laura\Leila analises n 
 ovas\&&_0\C2_DICB.111                            
   
 Effectif minimum d'un mot        :          9 
 Nombre d'uce minimum par classe  :        127 
 Nombre de lignes analysées       :        723 
 Nombre total de lignes           :        989 
 Nombre de colonnes analysées     :          3 
 
 *********************************************** 
 * Num.* Valeur Propre * Pourcentage *  Cumul  * 
 *********************************************** 
 *   1 *     .20913540 *    60.54019 *  60.540 * 
 *   2 *     .13631350 *    39.45981 * 100.000 * 
 *********************************************** 
 
 Seuls les mots à valeur de clé >= 6 sont représentés 
 Nombre total de mots retenus  :        424 
 Nombre de mots pleins retenus :        687 
 Nombre total de points        :        427 
   
 Représentation séparée car plus de 60 points 
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 Projection des colonnes et mots "*" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2091 (   60.54 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1363 (   39.46 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
14 |                                   |                        #01        |                      
13 |                                   |                          *part_dec|                      
12 |                                   |                                  |                      
11 |                                   |                            *Part_Tec                     
10 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 7 |                                   |                                  |                      
 6 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 2 |                                   |                                   |                     
 1 |                                   |                                   |                      
 0 +#03--------------------------------+-----------------------------------+                      
 1 |                                  |                                   |                      
 2 | *part_benat                       |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                     
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |  *Part_Ben                        |                                   |                      
 6 |                                   |                                  |                      
 7 |                                   |                                   |                      
 8 |                                   |                                   |                      
 9 |                                   |                                   |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                                   |                      
12 |                                   |                                   |                      
13 |                                   |                                   |                      
14 |                                  |                                   |                      
15 |                                   |                                   |                      
16 |               *part_benpro        |                                   |                     
17 |                                   |                   #02             |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts    0 dont   0 superposés 
   
    x    y nom  
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 Projection des mots analyses sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2091 (   60.54 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1363 (   39.46 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
21 |                                   empresa+                            |                      
20 |                                os |da    area+                        |                      
19 |                        gente      |             program+              |                      
18 |                                   |     grupo+viv+   . dasgrande+capt+|                      
17 |                                   | comunidade+dos+  . ...ambient+bas+|                      
16 |                                   |        princip+as  . .envolvid+ger+                      
15 |                                   |        diz+direitos . . .dimens+  |                      
14 |                                   |      part+intervenc+  ....politica+                      
13 |                                   |            organiz+enfim ..jog+   |                      
12 |                                   |            absoluta+dad+ ...dess+ |                      
11 |                                   |              projetospapel  .acao |                      
10 |                                   |              mudanca+ampl+ .moviment+                    
 9 |                                   |                
processoexperiencia+                
 8 |                                   |                         relac+ness+                      
 7 |                                   |                               poder+                    
 6 |  ano+                             |                               propr+                     
 5 |  escol+                           |                                   |                      
 4 | pass+                             |                                  |                      
 3 |  rua+estud+                       |                                 sentido+                 
 2 tavadeu+dia+                        |                                 constru+                 
 1 mes+senhor+aula+pro+                |                                 quest+                   
 0 +---don+cas+mae+nome+---------------+-------------------------
sociedadepossibilidad             
 1 |  .filhoscrianc+cooperativ+        |                
transform+                
 2 | fic+                              |                                   |                      
 3 |                                   |                                   |                      
 4 |                                   |                                   |                      
 5 |                                   |                                uma+                      
 6 |                                   |                           forc+vis+                     
 7 |                                   |                               soci+                      
 8 |                                   |                               clar+                      
 9 |                                   |                                  |                      
10 |                                   |                                   |                      
11 |                                   |                            ach+   |                      
12 |                                   |                  resultado+foc+   |                      
13 |                                   |                     busc+num+     |                      
14 |                                   |                  direcaoestrategia+                      
15 |                                   |             cois+desej+ felicidade|                      
16 |                                   |         sonh+met+  ...pensamento+ |                      
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17 |                                   |  planej+viagem  ...descoberta+    |                      
18 |                                   | impactopeguei   ...ide+objeto+    |                      
19 |                                  pens+hospital usar..daquiferidafase+ |                     
20 |                                   |        malafog+                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts   56 dont  23 superposés 
   
    x    y nom  
   
   21   16 movimentos           
   21   16 perspectiva+         
   22   15 situacoes            
   22   15 coletividade         
   21   16 contradic+           
   28   11 cri+                 
   22   15 desigual+            
   22   15 fundacoes            
   21   16 iniciativa+          
   28   12 linha+               
   22   15 migr+                
   22   15 minim+               
   22   15 planeta+             
   21   16 populacao            
   28   11 popular+             
   22   15 privad+              
   22   16 problem+             
   21   16 responsabili         
   26   13 sej+                 
   22   15 sujeito+             
   22   15 sustentabili         
   17  -18 calcul+              
  -35    0 voluntari+           
   19   18 preocup+             
   19   17 governament+         
   21   17 atu+                 
   22   17 public+              
   23   17 perceb+              
   21   16 exist+               
   23   16 qualidade            
   22   15 organizacoes         
   24   15 determinad+          
   26   15 consider+            
   24   14 campo                
   25   14 concepc+             
   26   14 articul+             
   27   14 investimento         
   27   13 desenvolvi+          
   28   13 conceito+            
   27   12 necessidade+         
   28   12 contribu+            
   29   12 recurso+             
   30   11 situ+                
   29   10 realidade            
  -33   -1 risos                
   21  -16 projet+              
   22  -16 recort+              
   23  -16 traz+                
   18  -17 atingir              
   19  -17 represent+           
   20  -17 agreg+               
   18  -18 pergunt+             
   19  -18 respond+             
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   20  -18 palavr+              
   17  -19 planeja+             
   18  -19 plano+               
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projection des mots de type "r" sur le plan   1  2 (corrélations) 
   
 Axe horizontal : 1e facteur : V.P. =.2091 (   60.54 % de l'inertie) 
 Axe vertical   : 2e facteur : V.P. =.1363 (   39.46 % de l'inertie) 
   
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
21 |                                   eram                                |                      
20 |               elastemnenhuma  mil..  .  .. .de-novoessesendo          |                     
19 |                    depoisquem-e   |    ONGsao    aquelesalguns        |                      
18 |                  contra           |   em-queesta    BAIANOde-que      |                      
17 |         variosforadurantepoucas   |    bastantetodos   .poucossempre  |                      
16 |             hacomigo              |                   de MARCOSenquanto                      
15 |         aquelaaquele              |            exatamente entreADA    |                      
14 |          Fatras                   |                   ONgs  estarsobre|                      
13 |     estaomuitos                   |                      essesMARIA   |                      
12 |   legal  estounos                 |                           todas   |                      
11 | muito   mascadaainda              |                     por-issoDINAH |                      
10 |porfui la-dentro                   |                     terceirooutro |                      
 9 |  tao  noate-a                     |                           seratoda|                      
 8 emboratres                          |                 algumasdentro CARLOS                     
 7 | na  ate-onossoonde                |                        COUTINHOde-quem                  
 6 |maisdelesdentro-de                 |                            esteou |                      
 5 |ai  doisatecinco                   |                                para                      
 4 me  estamosdesde                    |                          JOAQUIMGERALDO                  
 3 |   elestemosninguem                |                                   |                      
 2 seusdepois-detive                   |                                   |                      
 1 era.cinquentagracas-a               |                                 nunca                    
 0 +--.qualquerestavaporque------------+-----------------------------essasa+                      
 1 nem quemtinhala                     |                                 com-que                  
 2 |oh delemeus                        |                                 essa                     
 3 |   meuo-queoutros                  |                        realmentepelo                     
 4 foi nenhumtudo-bem                  |                                 certa                    
 5 |sou somosagora                     |                                vamos                     
 6 | ah deladez                        |                             suacomo                      
 7 | sem mesmonossaINES                |                                proprio                   
 8 aqui  mais-do-queminha              |                              cada-um                     
 9 |     DLEILAdepois-que             |                             talvez|                      
10 |elaso  tanto                       |                             algo  |                      
11 |JORGE   quantosseraquelas          |                             alguma|                     
12 |     Etacerto                      |                       tendoseria  |                      
13 |      EDUeu                        |                 casovoce empara-que                      
14 |      melhorassim                  |             como-sequanto consigo |                      
15 |     que-nemquando                 |                   bemsiqual       |                      
16 |          e    alguemnaquele       |             o-que-e   teseuvarias |                      
17 |              simantes             |             outra umter           |                      
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18 |                 traspor-que       |        outras  queissovoces       |                      
19 |                  que-se  elejunto minhas pouco. em-cimaconformeamanha |                      
20 |             antes-delongeentao.   to.bom  .. O.alem-deapenastodo      |                      
21 |                           olhaVAL mimdemaisprimeiro                   |                      
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 
   
 Nombre de points recouverts   44 dont  29 superposés 
   
    x    y nom  
   
  -34    0 nada                 
  -34    0 tudo                 
  -34   -3 naquela              
  -35    0 nove                 
  -34    2 quatro               
  -35    0 seis                 
  -34    3 sete                 
  -35    0 vinte                
  -34    2 nao                  
  -34   -1 tambem               
  -34   -2 ali                  
  -33   -6 ca                   
  -34    3 hoje                 
  -33    6 infelizmente         
  -34    1 ja                   
  -33    6 mal                  
  -34   -2 A                    
  -35    0 ABRINQ               
  -35    0 ACM                  
  -35    0 B                    
  -35    0 C                    
  -34    1 CARMEM               
  -33    6 E_                   
  -35    0 GAL                  
  -34    4 HEITOR               
  -35    0 MAJU                 
  -34   -2 MARA                 
  -34   -2 SALETE               
  -34    0 o                    
   -1   20 por-isso-que         
    0   20 com                  
    3   20 MERCIA               
    6   20 foram                
    7   20 tal                  
    9   20 estado               
   21   17 muitas               
  -33    1 assim-que            
  -33    0 aonde                
   12  -19 se                   
   -4  -20 menos                
    2  -20 FRAN                 
    8  -20 segundo              
    9  -20 algum                
   12  -20 aquilo               
   
 ----------------------------------------- 
 D1: Sélection de quelques mots par classe 
 ----------------------------------------- 
   
 Valeur de clé minimum pour la sélection :   0 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  1 : 
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 concepc+(25), das(72), desenvolvi+(22), determinad+(25), diz+(71), exist+(40), 
ger+(27), grande+(49), moviment+(25), necessidade+(28), ness+(62), 
organizacoes(20), organiz+(26), politica+(40), projetos(87), public+(47), 
realidade(41), recurso+(29), viv+(36), bas+(17), da(206), dimens+(14), 
poder+(56), princip+(19), acao(14), atu+(15), comunidade+(24), contribu+(15), 
direitos(14), enfim(20), envolvid+(14), gente(196), intervenc+(11), 
investimento+(15), movimentos(14), mudanca+(23), papel(13), part+(52), 
perspectiva+(13), qualidade(11), quest+(53), relac+(22), sentido+(31), 
situacoes(11), situ+(23), uma+(282), absoluta+(8), ambient+(15), ampl+(10), 
area+(32), articul+(8), as(148), campo(13), capt+(11), coletividade(8), 
conceito+(11), consider+(10), constru+(25), contradic+(9), cri+(23), dad+(12), 
defin+(7), desigual+(9), dess+(59), dos+(42), empresa+(41), espontanea+(7), 
experiencia+(30), fundacoes(8), governament+(10), grupo+(63), iniciativa+(8), 
jog+(19); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  2 : 
 ach+(218), agreg+(22), busc+(40), desej+(20), ide+(60), impacto(14), mala(40), 
objeto+(28), pens+(104), planeja+(21), planej+(20), projet+(310), represent+(33), 
respond+(30), soci+(195), traz+(52), usar(20), descoberta+(10), palavr+(33), 
pergunt+(39), sonh+(16), daqui(21), direcao(16), estrategia+(11), fase+(9), 
felicidade(13), pensamento+(12), plano+(8), resultado+(22), viagem(9), anim+(5), 
atingir(10), bau(6), calcul+(5), clar+(16), cois+(127), consist+(5), 
cotidian+(6), explor+(6), ferida(8), foc+(12), fog+(8), forc+(23), hospital(14), 
met+(12), num+(62), peguei(13), recort+(9), vis+(33), abr+(12), apont+(5), ar(3), 
arvore+(7), boa+(15), bol+(11), bot+(8), calculadora(4), chat+(5), concretiz+(4), 
conheci+(23), cresc+(7), cruel(4), daquel+(15), desejos(5), dig+(15), 
dinamic+(10), diss+(34), ego(4), eletrico(4), encontr+(19), entendendo(5), 
expand+(5), feliz+(12), figura+(8), generaliz+(4), individu+(8), inicialmente(4), 
instrumento+(5), limit+(12), ludica(4); 
   
 Vocabulaire spécifique de la classe  3 : 
 cas+(106), crianc+(150), dia+(92), pro+(83), estud+(68), mae+(49), ano+(93), 
aula+(29), cooperativ+(36), deu+(47), don+(26), escol+(100), fic+(117), 
filhos(31), mes+(40), nome+(49), pass+(77), risos(67), rua+(44), senhor+(29), 
tava(54), voluntari+(29), ajud+(75), aluno+(17), aprend+(43), bols+(40), 
car+(22), compr+(26), convers+(39), costur+(14), curt+(24), dificil+(48), 
filh+(26), gost+(78), hora+(54), ia(32), idade+(23), jorge(17), marido(19), 
metragem(14), mor+(45), par+(20), psicolog+(28), receb+(22), semana(20), 
ultim+(14), amig+(9), angel+(10), aprendiz+(16), assist+(13), carm+(13), 
circo(15), coracao(11), corr+(12), divis+(10), domingo(11), epoca+(15), 
esmola(11), fech+(16), fez(32), film+(12), funda+(17), ganh+(27), indic+(10), 
ind+(15), ingles(10), ir(32), irm+(11), janeiro(10), ler(16), madalena(9), 
mail(11), mand+(15), mapeamento(12), marc+(20), meia(13), men+(27), mesma+(31), 
minuto+(13), momento+(46), numero(24), ouv+(18), pai(17), palestr+(10); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  1 : 
 estado(19), estao(26), estar(16), estou(20), tem(261), ha(12), havia(2), 
eram(5), foram(7), sao(85), sendo(15), sera(10), sido(4), com(199), contra(3), 
de(488), durante(6), em(126), entre(17), fora(7), para(46), pelo(26), por(80), 
sobre(25), assim(77), bem-que(3), como(105), enquanto(9), mas(171), ou(95), por-
isso(7), por-isso-que(10), por-mais-que(2), se(140), tal(12), tao(28), legal(14), 
opa(2), vamos(21), algumas(14), alguns(17), aquela(16), aqueles(6), certa(6), 
comigo(6), com-que(8), delas(5), de-que(14), de-quem(9), elas(20), em-que(13), 
essa(117), essas(29), esse(97), esses(25), esta(55), estas(2), este(5), isto(4), 
muitas(27), na(142), nenhuma(7), no(122), nos(54), nossos(3), onde(27), 
outro(37), o-que(64), poucas(4), poucos(7), quem-e(7), suas(5), tanta(2), 
tantas(2), toda(20), todas(18), todos(23), varios(12), cem(2), doze(3), mil(8), 
quarto(2), quinze(3), terceiro(9), ainda(20), alem(5), bastante(9), com-
certeza(3), dentro(26), depois(21), de-novo(5); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  2 : 
 tendo(4), ter(58), houve(2), fomos(2), ser(58), seria(13), alem-de(4), antes-
de(5), apesar-de(2), atraves-de(3), conforme(4), menos(14), segundo(6), tras(5), 
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ainda-que(3), apenas(6), caso(6), como-se(3), mesmo-que(3), para-que(9), 
quando(43), quanto(13), que(515), bom(33), olha(11), terrivel(2), algo(18), 
alguem(10), algum(19), alguma(30), aquilo(29), a-que(2), cada-um(13), consigo(7), 
ela(46), ele(111), eu(296), isso(145), lo(2), mim(62), minhas(3), naquele(4), 
outra(31), outras(17), o-que-e(34), por-que(12), pouco(67), proprio(4), qual(21), 
que-se(17), seu(11), si(22), sua(19), to(40), todo(31), varias(24), voce(175), 
voces(63), primeiro(16), um(246), amanha(6), antes(9), bem(37), bem-melhor(2), 
demais(5), em-cima(5), entao(131), junto(8), por-acaso(2), rapidamente(2), 
sim(12), suficiente(3), talvez(14), E(180), FRAN(14), O(58), VAL(14); 
   
 Mots outils spécifiques de la classe  3 : 
 estamos(25), estavam(4), temos(21), teria(3), tinha(72), tinhamos(4), tive(19), 
tivemos(6), era(86), foi(86), fui(39), somos(21), sou(75), ate(85), dentro-
de(15), desde(23), em-frente-a(4), gracas-a(9), sem(36), depois-que(8), ja-
que(3), mais-do-que(11), porque(317), que-nem(27), tamanho(3), tanto(34), ah(68), 
ai(196), muito-bom(4), oh(15), aonde(14), aquelas(13), aquele(20), cada(18), 
dela(17), dele(44), deles(17), eles(146), la(212), me(112), meu(122), meus(21), 
muitos(20), nada(48), nenhum(9), ninguem(19), nossa(35), nosso(32), outros(41), 
quantos(14), seus(22), ta(243), tantos(6), tudo(85), cinco(22), cinquenta(12), 
dez(16), dezessete(5), dezoito(7), dois(27), nove(10), quatro(33), seis(8), 
sete(9), tres(32), vinte(15), agora(78), ali(33), aqui(146), ate-a(9), ate-o(10), 
a-noite(4), a-tarde(5), a-vontade(6), ca(16), de-manha(6), de-muito(4), de-
todo(5), de-vez-em-quando(4), hoje(120), infelizmente(10), ja(123), la-dentro(7), 
la-fora(5), mal(10), perto(3); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  1 : 
 *part_dec(357), *Part_Tec(304); 
   
 Mots étoilés spécifiques de la classe  3 : 
 *part_benat(397), *part_benpro(1190), *Part_Ben(344); 
  
 
 
 
   
 -------------------------------------------- 
 D1: Sélection des mots et des uce par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 D1 : Distribution des formes d'origine par racine 
   
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte A 
 ------------------------------  
   
A9 concepc+ : concepcao(17), concepcoes(18); 
A9 das : das(76); 
A9 desenvolvi+ : desenvolvi(1), desenvolvimento(24); 
A9 determinad+ : determinada(18), determinadas(4), determinado(6); 
A9 diz+ : diz(12), dize(1), dizem(5), dizer(58), dizerem(1); 
A9 exist+ : existe(42), existem(1), existencia(2), existente(1), existia(1), 
existir(3); 
A9 ger+ : gera(2), geracao(4), geral(9), geram(1), gerando(3), gerar(6), 
geraram(1), gerente(2); 
A9 grande+ : grande(39), grandes(18); 
A9 moviment+ : movimenta(2), movimentam(2), movimento(33); 
A9 necessidade+ : necessidade(20), necessidades(8); 
A9 ness+ : nessa(23), nessas(5), nesse(38), nesses(2); 
A9 organizacoes : organizacoes(23); 
A9 organiz+ : organiza(1), organizacao(20), organizada(3), organizando(1), 
organizar(2), organizem(1); 
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A9 politica+ : politica(34), politicamente(1), politicas(15); 
A9 projetos : projetos(103); 
A9 public+ : publica(13), publicado(1), publicas(11), publico(25); 
A9 realidade : realidade(46); 
A9 recurso+ : recurso(11), recursos(20); 
A9 viv+ : vive(20), vivem(8), vivencia(3), viver(6), viveu(1); 
A8 bas+ : base(15), basico(2); 
A8 da : da(256); 
A8 dimens+ : dimensao(12), dimensoes(5); 
A8 poder+ : poder(41), poderes(1), poderia(13), poderiam(2), poderiamos(1), 
poderio(1), poderosas(2); 
A8 princip+ : principais(1), principio(10), principios(11); 
A7 acao : acao(15); 
A7 atu+ : atua(2), atuacao(2), atual(2), atuam(1), atuando(2), atuar(3), 
atuei(1), atuo(2); 
A7 comunidade+ : comunidade(22), comunidades(5); 
A7 contribu+ : contribuam(1), contribuia(1), contribuir(12), contribuiram(1); 
A7 direitos : direitos(22); 
A7 enfim : enfim(21); 
A7 envolvid+ : envolvida(2), envolvidas(6), envolvido(6); 
A7 gente : gente(277); 
A7 intervenc+ : intervencao(12), intervencoes(1); 
A7 investimento+ : investimento(15), investimentos(4); 
A7 movimentos : movimentos(14); 
A7 mudanca+ : mudanca(18), mudancas(6); 
A7 papel : papel(14); 
A7 part+ : parte(37), partes(2), partir(16), parto(1); 
A7 perspectiva+ : perspectiva(15), perspectivas(1); 
A7 qualidade : qualidade(14); 
A7 quest+ : questao(45), questoes(12); 
A7 relac+ : relacao(16), relacoes(11); 
A7 sentido+ : sentido(31), sentidos(2); 
A7 situacoes : situacoes(11); 
A7 situ+ : situacao(28), situada(1), situando(1); 
A7 uma+ : uma(376), umas(3); 
A6 absoluta+ : absolutamente(9); 
A6 ambient+ : ambientais(1), ambiental(9), ambiente(5); 
A6 ampl+ : ampla(3), amplo(7); 
A6 area+ : area(33), areas(3); 
A6 articul+ : articula(1), articulacao(4), articulado(1), articular(1), 
articulem(1); 
A6 as : as(174); 
A6 campo : campo(13); 
A6 capt+ : captacao(3), captam(1), captando(1), captar(6); 
A6 coletividade : coletividade(10); 
A6 conceito+ : conceito(7), conceitos(7); 
A6 consider+ : considera(2), considerado(2), considerando(5), considerar(1), 
considerava(1); 
A6 constru+ : construcao(14), construimos(2), construir(10), construiram(2); 
A6 contradic+ : contradicao(2), contradicoes(8); 
A6 cri+ : cria(8), criacao(1), criado(5), criam(1), criamos(1), criando(1), 
criar(7), criou(2); 
A6 dad+ : dada(1), dado(11); 
A6 defin+ : define(4), definem(1), definir(3); 
A6 desigual+ : desigual(5), desigualdade(1), desigualdades(3); 
A6 dess+ : dessa(17), dessas(13), desse(27), desses(12); 
A6 dos+ : dos(47), dosar(1); 
A6 empresa+ : empresa(23), empresas(27); 
A6 espontanea+ : espontanea(7), espontaneamente(1); 
A6 experiencia+ : experiencia(25), experiencias(8); 
A6 fundacoes : fundacoes(9); 
A6 governament+ : governamentais(6), governamental(5); 
A6 grupo+ : grupo(58), grupos(18); 
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A6 iniciativa+ : iniciativa(5), iniciativas(4); 
A6 jog+ : joga(1), jogam(1), jogando(3), jogar(2), jogo(14); 
A6 linha+ : linha(10), linhas(1); 
A6 migr+ : migracao(1), migram(1), migrando(1), migrante(2), migrantes(3), 
migrar(1); 
A6 minim+ : minima(6), minimo(3); 
A6 natur+ : natural(1), natureza(5), naturezas(2); 
A6 orient+ : orienta(2), orientacao(1), orientado(1), orientar(2), orientou(1); 
A6 os : os(116); 
A6 perceb+ : perceba(1), percebe(3), percebem(2), perceber(11), perceberam(1), 
percebiam(1); 
A6 planeta+ : planeta(11), planetas(1); 
A6 polit+ : politico(4), politicos(4); 
A6 populacao : populacao(10); 
A6 popular+ : popular(8), populares(4); 
A6 possibilidade+ : possibilidade(22), possibilidades(9); 
A6 potencialidade+ : potencialidade(2), potencialidades(5); 
A6 preocup+ : preocupacao(7), preocupar(3); 
A6 preserv+ : preservacao(2), preservado(1), preservar(4); 
A6 privad+ : privada(3), privadas(1), privado(6); 
A6 problem+ : problema(22), problemas(3), probleminhas(1); 
A6 processo : processo(14); 
A6 program+ : programa(11), programas(9); 
A6 propr+ : propria(15), proprias(3); 
A6 responsabilidade : responsabilidade(17); 
A6 sej+ : seja(30), sejam(3); 
A6 sociedade : sociedade(42); 
A6 sujeito+ : sujeito(4), sujeitos(5); 
A6 sustentabilidade : sustentabilidade(11); 
A6 transform+ : transformacao(18), transformado(1), transformam(1), 
transformando(1), transformar(10); 
A5 acoes : acoes(7); 
A5 alianca+ : alianca(2), aliancas(3); 
A5 alv+ : alvo(7); 
A5 aos : aos(8); 
A5 apoi+ : apoiado(1), apoiando(1), apoiar(4), apoio(6); 
A5 assegur+ : assegurado(2), assegurar(2); 
A5 assum+ : assume(2), assumem(1), assumir(2), assumirem(2); 
A5 atores : atores(6); 
A5 autonomia+ : autonomia(5), autonomias(1); 
A5 avali+ : avalia(1), avaliacao(5), avaliando(1); 
A5 cine : cine(4); 
A5 civil : civil(6); 
A5 civilizatorio : civilizatorio(9); 
A5 coletiva+ : coletiva(1), coletivamente(3); 
A5 complex+ : complexa(2), complexas(2), complexo(3); 
A5 comunic+ : comunicacao(3), comunicam(1), comunicar(1); 
A5 comunitari+ : comunitaria(1), comunitario(4); 
A5 comuns : comuns(5); 
A5 concord+ : concorda(4), concordam(1), concordar(1), concordo(11); 
A5 conquist+ : conquista(2), conquistar(1), conquistaram(1); 
A5 consig+ : consiga(4), consigam(1); 
A5 consum+ : consumir(1), consumo(4); 
A5 contemporane+ : contemporanea(2), contemporaneo(2); 
A5 cont+ : contar(2), contato(11), contente(1); 
A5 crescimento : crescimento(6); 
A5 crise+ : crise(4), crises(2); 
A5 decada : decada(8); 
A5 democratic+ : democratica(2), democratico(3); 
A5 desenvolvendo : desenvolvendo(6); 
A5 desenvolv+ : desenvolvam(1), desenvolve(2), desenvolver(8), desenvolveu(1); 
A5 dialog+ : dialogavam(1), dialogo(4); 
A5 dilema+ : dilema(6), dilemas(2); 
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A5 dir+ : dira(2), diria(3); 
A5 dispens+ : dispensa(2), dispensada(1), dispensado(1), dispensando(1); 
A5 disput+ : disputa(6), disputar(4), disputavam(1); 
A5 do : do(199); 
A5 domin+ : dominante(1), dominio(1), domino(3); 
A5 ecoar : ecoar(10); 
A5 econom+ : economia(1), economicas(2), economico(3), economicos(2); 
A5 efeito : efeito(4); 
A5 egoista : egoista(7); 
A5 elabor+ : elabora(3), elaboracao(2), elaborado(4), elaborar(1); 
A5 elemento+ : elemento(3), elementos(9); 
A5 enfrenta+ : enfrenta(2), enfrentamento(2), enfrentamentos(2); 
A5 enfrent+ : enfrentando(2), enfrentar(7); 
A5 equilibr+ : equilibrada(2), equilibrio(2); 
A5 especial+ : especialistas(1), especialmente(4); 
A5 essenci+ : essencia(2), essenciais(2), essencial(1); 
A5 estabelec+ : estabelece(4), estabelecer(2); 
A5 estat+ : estatais(2), estatal(6); 
A5 estrutur+ : estrutura(8), estruturais(2), estruturante(1), estruturar(1), 
estruturas(1), estruturei(1); 
A5 etc : etc(9); 
A5 excec+ : excecao(2), excecoes(2); 
A5 exemplo+ : exemplo(40); 
A5 exerc+ : exerce(3), exercem(1), exercer(2); 
A5 extrema+ : extrema(1), extremamente(5); 
A5 falt+ : falta(15), faltam(2); 
A5 fato+ : fato(15), fatos(1); 
A5 feminista+ : feminista(1), feministas(3); 
A5 finalidade : finalidade(6); 
A5 financia+ : financiador(4), financiamento(2); 
A5 financi+ : financia(5), financiando(1), financiar(1), financie(1); 
A5 financ+ : financeira(5), financeiro(3); 
A5 flexibilidade : flexibilidade(5); 
A5 formul+ : formula(4), formulacao(3), formulam(1), formulando(1), formular(2); 
A5 form+ : forma(33), formacao(8), formada(1), formado(1), formando(3), 
formar(1), formas(5), formei(1), formou(1); 
A5 fundamental : fundamental(6); 
A5 genero+ : genero(4); 
A5 gest+ : gestao(9); 
A5 goz+ : goza(1), gozam(2), gozava(1), gozo(2); 
A5 hegemon+ : hegemonia(1), hegemonica(2), hegemonico(2); 
A5 historicamente : historicamente(5); 
A5 histor+ : historia(11), historias(2), historica(3), historico(4); 
A5 humanos : humanos(5); 
A5 institucional+ : institucional(4), institucionalmente(1); 
A5 instituto+ : instituto(5), institutos(7); 
A5 integr+ : integracao(2), integral(1), integrando(1), integrantes(1); 
A5 intenc+ : intencao(5), intencoes(1); 
A5 interess+ : interessa(4), interessada(1), interessado(1), interessam(1), 
interessante(14), interessantes(2), interesse(3), interesses(7), interesso(3); 
A5 localizad+ : localizada(1), localizadas(2), localizado(4); 
A5 melhor+ : melhora(2), melhorando(4), melhorar(6), melhorasse(1), melhoria(8); 
A5 modelo : modelo(30); 
A5 modific+ : modifica(2), modificacao(2), modificam(1), modificar(1), 
modificou(1); 
A5 negativa+ : negativa(6), negativas(1); 
A5 neg+ : nega(1), negao(1), negar(4); 
A5 noc+ : nocao(4), nocoes(1); 
A5 norte+ : norte(4), nortear(2); 
A5 objetivo+ : objetivo(24), objetivos(8); 
A5 padr+ : padrao(13), padroes(2); 
A5 pais+ : pais(17), paises(8); 
A5 parec+ : parece(11); 
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A5 particip+ : participa(4), participacao(19), participam(3), participamos(4), 
participantes(5), participar(7), participaram(1), participe(1), participei(3), 
participem(1); 
A5 partidaria : partidaria(4); 
A5 pela+ : pela(17), pelas(2); 
A5 positiv+ : positiva(2), positivo(4); 
A5 pronto : pronto(7); 
A5 proposta : proposta(6); 
A5 publicos : publicos(5); 
A5 qualific+ : qualifica(2), qualificacao(4), qualificando(1); 
A5 quanti+ : quantidade(6); 
A5 rar+ : rarissimas(2), raro(3); 
A5 recente+ : recente(1), recentemente(5); 
A5 rede+ : rede(6), redes(2); 
A5 repet+ : repete(3), repetir(1); 
A5 saude : saude(12); 
A5 secul+ : secular(1), seculo(5); 
A5 segmento+ : segmento(2), segmentos(5); 
A5 serv+ : serve(14), servico(3), servicos(5), servir(2), serviu(2); 
A5 ser+ : serem(8), seres(3); 
A5 setor+ : setor(20), setores(2); 
A5 sinto : sinto(5); 
A5 sistem+ : sistema(10), sistemas(1), sistemicas(1), sistemico(2); 
A5 sobreviv+ : sobrevivencia(1), sobreviver(3); 
A5 social+ : socialismo(2), socialmente(3); 
A5 soluc+ : solucao(10), solucoes(1); 
A5 sol+ : solano(1), solidao(4), solzinho(1); 
A5 status : status(5); 
A5 supr+ : supre(1), suprir(5), supriu(1); 
A5 sustentavel : sustentavel(4); 
A5 sustent+ : sustenta(2), sustentar(4), sustento(1); 
A5 tecnologia+ : tecnologia(3), tecnologias(3); 
A5 tema+ : tema(5), temas(2); 
A5 timid+ : timida(2), timidez(5), timido(2); 
A5 toc+ : toca(3), tocado(1), tocante(1), tocar(1), toco(1); 
A5 trat+ : trata(3), tratam(1), tratar(3); 
A5 tribo+ : tribo(4), tribos(5); 
A5 univers+ : universal(2), universo(4); 
A5 uni+ : unia(2), uniao(2); 
A5 vag+ : vaga(3), vagando(1), vagas(5); 
A5 valores : valores(6); 
A5 verificar : verificar(4); 
A5 ver+ : ver(44); 
A5 vivendo : vivendo(7); 
A4 aguenta : aguenta(4); 
A4 alcanc+ : alcancando(1), alcancar(4); 
A4 analis+ : analisado(1), analisar(2), analise(5); 
A4 belezura : belezura(4); 
A4 beneficiar+ : beneficiaria(2), beneficiario(2), beneficiarios(5); 
A4 classe+ : classe(7), classes(1); 
A4 compartilh+ : compartilha(1), compartilhada(1), compartilham(1), 
compartilhar(4); 
A4 concreta+ : concreta(2), concretamente(2); 
A4 criterio : criterio(4); 
A4 critic+ : critica(8), criticando(1), critico(1); 
A4 demanda+ : demanda(3), demandas(2); 
A4 descubr+ : descubram(2), descubro(2); 
A4 dever+ : deveria(12), deveriam(1); 
A4 diret+ : direta(1), direto(4); 
A4 discut+ : discute(1), discutir(4), discutiu(2); 
A4 diversas : diversas(7); 
A4 ecolog+ : ecologia(3), ecologico(1); 
A4 engenheiro+ : engenheiro(5); 
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A4 espaco+ : espaco(9), espacos(2); 
A4 falh+ : falha(1), falham(1), falhamos(1), falhas(1); 
A4 filantropia : filantropia(4); 
A4 fiz+ : fiz(8), fizemos(1), fizer(1), fizeram(8); 
A4 forte+ : forte(8), fortemente(1), fortes(1); 
A4 func+ : funcao(7), funcoes(2); 
A4 fund+ : fundo(9); 
A4 igreja+ : igreja(12), igrejas(1); 
A4 incomod+ : incomoda(3), incomodado(2), incomodo(1); 
A4 interfer+ : interfere(1), interferencia(2), interferir(1); 
A4 investindo : investindo(4); 
A4 invest+ : investe(7), investem(2), investir(5); 
A4 legitimidade : legitimidade(6); 
A4 lut+ : luta(8), lutando(1); 
A4 maior+ : maior(18), maiores(3), maioria(1); 
A4 missao : missao(6); 
A4 nas : nas(19); 
A4 necessariamente : necessariamente(9); 
A4 oportunidade+ : oportunidade(9), oportunidades(5); 
A4 pedaco+ : pedaco(4), pedacos(1); 
A4 periodo+ : periodo(7); 
A4 permit+ : permita(1), permite(6), permitem(2); 
A4 pontu+ : pontuais(3), pontual(1); 
A4 posicao : posicao(4); 
A4 serie : serie(7); 
A4 sucedid+ : sucedida(1), sucedido(4); 
A4 super+ : super(2), superada(1), superar(3); 
A4 transpar+ : transparencia(3), transparente(1); 
A4 vida+ : vida(56), vidas(3); 
A4 vir+ : vira(6), virada(1), viram(1), virando(1), virao(1), virar(3), virou(3); 
A3 aberto+ : aberto(4); 
A3 absurd+ : absurda(1), absurdo(2); 
A3 ada : ada(3); 
A3 afr+ : africa(5); 
A3 agradec+ : agradecer(5), agradeco(3); 
A3 alternativ+ : alternativa(4), alternativas(2); 
A3 ampli+ : ampliando(1), ampliar(5); 
A3 aquecimento : aquecimento(3); 
A3 arbitr+ : arbitrar(1), arbitrios(1), arbitro(1); 
A3 caracteristic+ : caracteristica(1), caracteristicas(4); 
A3 cargo+ : cargo(2), cargos(1); 
A3 catadores : catadores(3); 
A3 cidad+ : cidada(1), cidadao(1), cidadaos(1), cidade(9), cidades(5); 
A3 cliente+ : cliente(4), clientes(1); 
A3 complexidade : complexidade(3); 
A3 comum : comum(9); 
A3 condic+ : condicao(8), condicoes(4); 
A3 conjuntura : conjuntura(3); 
A3 connection : connection(4); 
A3 consequencia+ : consequencia(1), consequencias(2); 
A3 definic+ : definicao(3), definicoes(1); 
A3 distribuir : distribuir(5); 
A3 empresari+ : empresariais(1), empresarial(4); 
A3 especi+ : especial(1), especie(1), especies(2); 
A3 esper+ : espera(1), esperamos(1), espero(5); 
A3 est+ : estima(2), estudos(4); 
A3 feit+ : feita(3), feito(12); 
A3 fim : fim(10); 
A3 human+ : humana(1), humanas(1), humano(8); 
A3 indicadores : indicadores(3); 
A3 inserido+ : inserido(5); 
A3 intelectu+ : intelectuais(1), intelectual(2); 
A3 lado+ : lado(19), lados(1); 
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A3 lanc+ : lancando(1), lancar(2), lancou(1); 
A3 legitim+ : legitima(2), legitimo(2); 
A3 making : making(4); 
A3 mediadores : mediadores(2); 
A3 municip+ : municipal(3), municipio(1); 
A3 neste+ : neste(4), nestes(1); 
A3 pesquisador+ : pesquisador(2), pesquisadores(1); 
A3 platao : platao(4); 
A3 postura : postura(4); 
A3 predador : predador(3); 
A3 presenca : presenca(3); 
A3 produz+ : produz(4), produzir(1); 
A3 resolv+ : resolve(4), resolver(6); 
A3 rotul+ : rotular(1), rotulo(1); 
A3 saci : saci(4); 
A3 salario : salario(5); 
A3 sensibilidade : sensibilidade(3); 
A3 sens+ : sensacao(1), senso(2); 
A3 sub+ : subir(6); 
A3 tecn+ : tecnico(2), tecnicos(2); 
A3 teorico+ : teorico(2), teoricos(1); 
A3 termos : termos(6); 
A3 tipo+ : tipo(18), tipos(8); 
A3 ve : ve(18); 
A2 adapt+ : adaptacao(1), adaptando(1), adaptar(4); 
A2 centro+ : centro(5), centros(1); 
A2 cuid+ : cuidado(3), cuidar(4), cuidasse(1); 
A2 equipe : equipe(5); 
A2 esforco+ : esforco(5); 
A2 federal : federal(4); 
A2 imagem : imagem(4); 
A2 liberdade : liberdade(4); 
A2 medid+ : medida(4); 
A2 merc+ : mercado(11), mercia(2); 
A2 mund+ : mundinho(2), mundo(43); 
A2 naquilo : naquilo(5); 
A2 nasc+ : nasce(3), nasceu(1); 
A2 opiniao : opiniao(11); 
A2 particular+ : particular(2), particulares(1), particularmente(3); 
A2 pont+ : ponte(1), pontinha(1), ponto(13); 
A2 principalmente : principalmente(5); 
A2 referencia+ : referencia(5); 
A2 tematic+ : tematica(3), tematicas(2), tematico(1); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte B 
 ------------------------------  
   
B9 ach+ : acha(6), acham(5), achar(1), achava(2), achei(2), acho(242); 
B9 agreg+ : agrega(4), agregar(18), agregou(2); 
B9 busc+ : busca(16), buscando(5), buscar(21); 
B9 desej+ : deseja(3), desejam(1), desejo(20); 
B9 ide+ : ideia(38), ideias(34); 
B9 impacto : impacto(14); 
B9 mala : mala(53); 
B9 objeto+ : objeto(4), objetos(30); 
B9 pens+ : pensa(31), pensada(1), pensado(1), pensam(7), pensamos(2), 
pensando(21), pensar(53), pensasse(1), pensava(2), pense(1), pensei(1), 
penso(11), pensou(1); 
B9 planeja+ : planejamento(27), planejamentos(2); 
B9 planej+ : planeja(5), planejado(2), planejando(3), planejar(18); 
B9 projet+ : projetar(2), projeto(418); 
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B9 represent+ : representa(12), representacao(12), representada(2), 
representam(2), representando(1), representar(9); 
B9 respond+ : responda(1), respondam(3), responde(5), respondem(3), 
responder(21), respondessem(1), respondeu(2); 
B9 soci+ : sociais(20), social(204), socias(2); 
B9 traz+ : traz(42), trazem(7), trazer(14); 
B9 usar : usar(24); 
B8 descoberta+ : descoberta(8), descobertas(2); 
B8 palavr+ : palavra(35), palavras(1), palavrinha(3); 
B8 pergunt+ : pergunta(38), perguntas(4), perguntou(3); 
B8 sonh+ : sonha(1), sonham(1), sonhar(2), sonho(15); 
B7 daqui : daqui(23); 
B7 direcao : direcao(20); 
B7 estrategia+ : estrategia(5), estrategias(6); 
B7 fase+ : fase(9), fases(4); 
B7 felicidade : felicidade(19); 
B7 pensamento+ : pensamento(9), pensamentos(5); 
B7 plano+ : plano(5), planos(4); 
B7 resultado+ : resultado(19), resultados(5); 
B7 viagem : viagem(10); 
B6 anim+ : animais(4), animal(1); 
B6 atingir : atingir(10); 
B6 bau : bau(6); 
B6 calcul+ : calculando(2), calcular(4), calculista(2), calculo(1); 
B6 clar+ : clara(1), claras(1), clareza(5), claro(11); 
B6 cois+ : coisa(100), coisas(50); 
B6 consist+ : consiste(4), consistente(1); 
B6 cotidian+ : cotidiana(1), cotidianas(1), cotidiano(4); 
B6 explor+ : exploracao(2), explorar(6); 
B6 ferida : ferida(10); 
B6 foc+ : focal(1), focar(9), foco(2); 
B6 fog+ : foge(4), fogo(4); 
B6 forc+ : forca(19), forcando(4), forcas(2), forcou(2); 
B6 hospital : hospital(15); 
B6 met+ : meta(13), metas(3); 
B6 num+ : num(49), numa(25); 
B6 peguei : peguei(13); 
B6 recort+ : recorta(2), recortado(1), recortar(4), recortou(2); 
B6 vis+ : visa(6), visado(2), visao(24), visava(2), visoes(2); 
B5 abr+ : abre(4), abrir(8); 
B5 apont+ : apontado(2), apontam(2), apontaram(1); 
B5 ar : ar(6); 
B5 arvore+ : arvore(9); 
B5 boa+ : boa(14), boas(1); 
B5 bol+ : bola(15), bolando(2); 
B5 bot+ : bota(2), botar(3), botas(1), botei(2); 
B5 calculadora : calculadora(4); 
B5 chat+ : chata(2), chato(3); 
B5 concretiz+ : concretiza(1), concretizacao(2), concretizar(1); 
B5 conheci+ : conheci(2), conhecimento(19), conhecimentos(2); 
B5 cresc+ : cresca(2), cresce(1), crescer(4); 
B5 cruel : cruel(4); 
B5 daquel+ : daquela(7), daquelas(2), daquele(6), daqueles(1); 
B5 desejos : desejos(5); 
B5 dig+ : digamos(11), digo(4); 
B5 dinamic+ : dinamica(9), dinamicas(2), dinamico(1); 
B5 diss+ : disse(11), disso(23); 
B5 ego : ego(6); 
B5 eletrico : eletrico(4); 
B5 encontr+ : encontra(4), encontram(1), encontrar(3), encontraram(1), 
encontrei(5), encontro(7); 
B5 entendendo : entendendo(5); 
B5 expand+ : expandir(4), expandiu(1); 
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B5 feliz+ : feliz(10), felizes(2); 
B5 figura+ : figura(4), figuras(4); 
B5 generaliz+ : generalizando(2), generalizar(2); 
B5 individu+ : individual(7), individuo(1); 
B5 inicialmente : inicialmente(4); 
B5 instrumento+ : instrumento(6); 
B5 limit+ : limita(2), limitacao(1), limitada(2), limitar(4), limite(1), 
limitou(2); 
B5 ludica : ludica(4); 
B5 maneira+ : maneira(15), maneiras(1); 
B5 medi+ : mediar(6), mediei(2); 
B5 nel+ : nela(3), nele(3); 
B5 pern+ : perna(2), pernas(4), perninha(1); 
B5 pescar : pescar(8); 
B5 pesso+ : pessoa(76), pessoal(9), pessoas(73); 
B5 ping+ : pinga(2), pingar(8); 
B5 plant+ : planta(4), plantada(1), plantar(1), plantinha(1); 
B5 poss+ : possa(9), possam(2), possivel(5), posso(22); 
B5 present+ : presente(7), presentes(1); 
B5 prop+ : proponho(2), propor(2); 
B5 purific+ : purifica(1), purificacao(1), purificar(2); 
B5 realiz+ : realizacao(6), realizar(1), realizo(2); 
B5 remet+ : remete(2), remeter(1), remeteu(2), remetiam(1); 
B5 resposta+ : resposta(4), respostas(5); 
B5 sab+ : sabe(63), sabem(4), saber(13); 
B5 sei : sei(42); 
B5 sement+ : semente(4), sementinha(1); 
B5 signific+ : significa(8), significar(2); 
B5 teatro : teatro(8); 
B5 trazendo : trazendo(11); 
B5 trilh+ : trilha(1), trilhando(1), trilhar(1), trilho(1); 
B5 universidade : universidade(9); 
B5 utiliz+ : utilizam(2), utilizaveis(1), utilize(2), utilizei(1), utilizou(2); 
B5 utop+ : utopia(2), utopico(6); 
B5 vara : vara(6); 
B5 zoologico : zoologico(4); 
B4 anterior+ : anterior(1), anteriormente(2); 
B4 atitude : atitude(3); 
B4 cam+ : cama(2), camera(2), caminhos(2); 
B4 caramba : caramba(3); 
B4 cerc+ : cerca(3), cercar(1); 
B4 contrari+ : contraria(1), contrariam(1), contrariar(1), contrario(3); 
B4 dai : dai(9); 
B4 daquilo : daquilo(6); 
B4 dependendo : dependendo(5); 
B4 der+ : der(4), deram(2); 
B4 diferenci+ : diferencia(1), diferencial(2); 
B4 diversos : diversos(6); 
B4 dizendo : dizendo(9); 
B4 edu : edu(4); 
B4 etica+ : etica(19); 
B4 etico+ : etico(20); 
B4 ferramenta+ : ferramenta(4), ferramentas(3); 
B4 foss+ : fosse(5), fossem(2); 
B4 important+ : importante(8), importantissimas(1); 
B4 juntamente : juntamente(4); 
B4 ment+ : mental(2), mente(2); 
B4 negocios : negocios(2); 
B4 ocorr+ : ocorra(2), ocorrem(2), ocorrer(2), ocorreu(1); 
B4 oferec+ : oferecer(5); 
B4 ondas : ondas(4); 
B4 palhac+ : palhacada(3), palhaco(5); 
B4 prat+ : pratica(8), praticas(2), pratico(1); 
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B4 primeira+ : primeira(8), primeiras(1); 
B4 proxim+ : proxima(2), proximo(8); 
B4 relacion+ : relacionada(1), relacionado(2), relacionar(2); 
B4 rumo+ : rumo(1), rumos(4); 
B4 simples+ : simples(2), simplesmente(7); 
B4 terr+ : terra(2), terreno(2); 
B4 trajetoria+ : trajetoria(4), trajetorias(2); 
B4 troux+ : trouxe(6); 
B4 vai : vai(112); 
B4 versa+ : versas(2); 
B4 vista+ : vista(10); 
B3 acontec+ : aconteca(7), acontece(4), acontecer(13), aconteceu(1); 
B3 ao : ao(22); 
B3 atividade+ : atividade(6); 
B3 barreira+ : barreira(2), barreiras(1); 
B3 chave : chave(3); 
B3 conex+ : conexoes(3); 
B3 desenh+ : desenham(1), desenho(6); 
B3 diferente+ : diferente(19), diferentes(12); 
B3 discussao : discussao(4); 
B3 envolv+ : envolve(8), envolver(1); 
B3 nisso : nisso(7); 
B3 promov+ : promove(1), promover(4); 
B3 rinoceronte+ : rinoceronte(2), rinocerontes(1); 
B3 serventia : serventia(3); 
B3 tend+ : tende(2), tendem(2), tendencia(1); 
B2 benefici+ : beneficiada(2), beneficiam(1), beneficiando(1), beneficio(7); 
B2 consenso : consenso(3); 
B2 contexto : contexto(6); 
B2 deit+ : deitar(2); 
B2 devido+ : devido(6); 
B2 express+ : expressando(1), expressao(2), expressar(5); 
B2 favorec+ : favorecer(2); 
B2 fri+ : frio(2); 
B2 idealiz+ : idealiza(3), idealizar(1); 
B2 logic+ : logica(1), logico(6); 
B2 mex+ : mexe(2), mexer(7); 
B2 ong : ong(3); 
B2 parecid+ : parecida(2), parecido(2); 
B2 uso : uso(4); 
B2 veio : veio(4); 
B2 vez+ : vez(5), vezes(30); 
   
 ------------------------------  
 Formes associées au contexte C 
 ------------------------------  
   
C9 cas+ : casa(122), casada(1), casado(1), casas(5), casou(1); 
C9 crianc+ : crianca(92), criancada(2), criancas(97); 
C9 dia+ : dia(103), dias(5); 
C8 pro+ : pro(70), pros(19); 
C7 estud+ : estuda(6), estudado(2), estudam(5), estudamos(2), estudando(12), 
estudar(18), estudava(5), estude(1), estudei(7), estudo(13), estudou(8); 
C7 mae+ : mae(49), maes(3); 
C6 ano+ : ano(34), anos(75); 
C6 aula+ : aula(35), aulas(5); 
C6 cooperativ+ : cooperativa(30), cooperativas(8), cooperativismo(18), 
cooperativista(2); 
C6 deu+ : deu(23), deus(25); 
C6 don+ : dona(25), dono(4); 
C6 escol+ : escola(120), escolar(8), escolas(5), escolinha(1); 
C6 fic+ : fica(41), ficam(11), ficando(5), ficar(38), ficava(12), fico(9), 
ficou(12); 
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C6 filhos : filhos(32); 
C6 mes+ : mes(26), mesa(10), meses(9); 
C6 nome+ : nome(48), nomes(3); 
C6 pass+ : passa(9), passada(2), passado(11), passagem(21), passamos(2), 
passando(7), passar(19), passaram(1), passava(4), passear(1), passo(1), 
passou(13); 
C6 risos : risos(67); 
C6 rua+ : rua(52), ruas(1); 
C6 senhor+ : senhor(5), senhora(30), senhores(1); 
C6 tava : tava(56); 
C6 voluntari+ : voluntaria(6), voluntariado(2), voluntario(26); 
C5 ajud+ : ajuda(25), ajudado(1), ajudam(4), ajudando(8), ajudante(2), 
ajudar(19), ajudas(2), ajudava(5), ajudavam(1), ajudo(2), ajudou(17); 
C5 aluno+ : aluno(5), alunos(12); 
C5 aprend+ : aprende(18), aprendem(2), aprender(23), aprenderam(5), aprendeu(6), 
aprendia(6), aprendo(6); 
C5 bols+ : bolsa(41), bolsas(4), bolsista(1), bolso(2); 
C5 car+ : caras(10), carencia(1), carente(5), carentes(3), carinho(1), caro(5); 
C5 compr+ : compra(6), comprando(2), comprar(18), comprava(2), comprei(1), 
comprou(3); 
C5 convers+ : conversa(9), conversando(12), conversar(10), conversava(4), 
conversei(2), converso(3); 
C5 costur+ : costura(4), costurar(2), costurava(2), costureira(8), 
costureiras(2); 
C5 curt+ : curta(26), curto(2); 
C5 dificil+ : dificil(62), dificilmente(1); 
C5 filh+ : filha(2), filhinho(2), filho(25); 
C5 gost+ : gosta(14), gostam(3), gostamos(2), gostando(6), gostar(2), goste(1), 
gostei(15), gosto(43), gostosas(1), gostoso(4), gostou(1); 
C5 hora+ : hora(45), horas(14); 
C5 ia : ia(34); 
C5 idade+ : idade(23), idades(2); 
C5 jorge : jorge(21); 
C5 marido : marido(20); 
C5 metragem : metragem(14); 
C5 mor+ : mora(20), moram(1), morar(4), morava(1), morei(2), moro(21); 
C5 par+ : par(3), parada(1), parado(1), param(2), parar(6), parei(4), pares(1), 
pariu(1), parou(2); 
C5 psicolog+ : psicologa(5), psicologia(13), psicologico(1), psicologo(12); 
C5 receb+ : recebe(6), recebem(6), recebemos(4), receber(3), receberam(2), 
recebeu(3); 
C5 semana : semana(21); 
C5 ultim+ : ultima(8), ultimo(10); 
C4 amig+ : amiga(2), amigas(1), amigo(6); 
C4 angel+ : angela(1), angelica(9); 
C4 aprendiz+ : aprendiz(10), aprendizado(2), aprendizagem(4); 
C4 assist+ : assiste(2), assistencia(2), assistente(8), assistiu(2); 
C4 carm+ : carmem(14), carmo(1); 
C4 circo : circo(20); 
C4 coracao : coracao(11); 
C4 corr+ : corre(1), correntes(2), correr(9), corro(1); 
C4 divis+ : divisao(9), divisoes(1); 
C4 domingo : domingo(13); 
C4 epoca+ : epoca(14), epocas(1); 
C4 esmola : esmola(13); 
C4 fech+ : fecha(5), fechado(1), fechando(5), fechar(6), fechou(1); 
C4 fez : fez(38); 
C4 film+ : filmando(2), filmar(2), filme(16), filmes(2); 
C4 funda+ : funda(1), fundacao(14), fundamento(2), fundamentos(2); 
C4 ganh+ : ganha(7), ganhamos(9), ganhando(2), ganhar(14), ganhava(1), 
ganhavam(1), ganhei(1); 
C4 indic+ : indica(1), indicacao(1), indicado(2), indicando(2), indicar(1), 
indice(3); 
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C4 ind+ : india(3), indo(12); 
C4 ingles : ingles(13); 
C4 ir : ir(34); 
C4 irm+ : irma(5), irmao(8), irmaos(2), irmas(1); 
C4 janeiro : janeiro(10); 
C4 ler : ler(16); 
C4 madalena : madalena(10); 
C4 mail : mail(11); 
C4 mand+ : manda(5), mandado(1), mandam(2), mandar(3), mandaram(1), mandavam(1), 
mandei(2), mando(1), mandou(1); 
C4 mapeamento : mapeamento(16); 
C4 marc+ : marcas(1), marcio(18), marco(1); 
C4 meia : meia(15); 
C4 men+ : menina(4), meninas(2), menino(14), meninos(8), menor(4); 
C4 mesma+ : mesma(28), mesmas(6); 
C4 minuto+ : minuto(2), minutos(12); 
C4 momento+ : momento(47), momentos(6); 
C4 numero : numero(25); 
C4 ouv+ : ouve(5), ouvem(1), ouvir(17), ouviu(1); 
C4 pai : pai(19); 
C4 palestr+ : palestra(8), palestrante(2), palestras(2); 
C4 pec+ : peca(9), pecas(12); 
C4 peg+ : pega(21), pegam(5), pegando(5), pegar(33), pegasse(1), pego(10), 
pegou(5); 
C4 praca : praca(10); 
C4 prefeitura : prefeitura(17); 
C4 reuni+ : reuniao(12), reunioes(1); 
C4 rio : rio(11); 
C4 telefone : telefone(11); 
C4 teve : teve(25); 
C4 tir+ : tira(6), tirado(2), tiram(2), tirando(4), tirar(12), tiraram(1), 
tirava(2), tiro(3), tirou(1); 
C4 total+ : total(1), totalmente(18); 
C4 trabalh+ : trabalha(38), trabalhado(3), trabalham(12), trabalhamos(7), 
trabalhando(14), trabalhar(77), trabalhava(10), trabalhavam(1), trabalhei(15), 
trabalhem(2), trabalho(95), trabalhou(3); 
C4 troc+ : troca(7), trocado(2), trocam(1), trocando(3), trocar(6); 
C4 video+ : video(13), videos(2); 
C4 vila : vila(11); 
C4 vizinh+ : vizinha(6), vizinhas(1), vizinho(2); 
C3 aceit+ : aceita(4), aceitam(1), aceitando(2), aceitar(3), aceito(1); 
C3 apresent+ : apresentacao(12), apresentado(1), apresentam(1), apresentando(3), 
apresentar(14), apresentassem(1), apresentou(2); 
C3 assunto : assunto(10); 
C3 bahia : bahia(11); 
C3 bairro+ : bairro(24), bairros(2); 
C3 beleza+ : beleza(7), belezas(1); 
C3 comida : comida(10); 
C3 cort+ : corta(1), cortar(2), cortaram(1), corte(1), cortico(1), corticos(1), 
corto(1); 
C3 cozinha : cozinha(7); 
C3 curs+ : cursinho(1), curso(28); 
C3 diretor+ : diretor(4), diretora(8), diretores(2); 
C3 empreg+ : emprega(2), emprego(17); 
C3 ensin+ : ensinam(2), ensinando(1), ensinar(18), ensinavam(1), ensinei(2), 
ensino(5); 
C3 entr+ : entra(7), entrada(3), entrado(2), entrando(4), entrar(21), entrei(19), 
entrou(10); 
C3 esporte+ : esporte(9), esportes(1); 
C3 faix+ : faixa(7), faixinha(1); 
C3 famili+ : familia(46), familiar(8), familias(8); 
C3 fazendo : fazendo(59); 
C3 garoto+ : garoto(4), garotos(3); 
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C3 graca+ : graca(3), gracas(4); 
C3 horario : horario(12); 
C3 interior : interior(8); 
C3 jardim : jardim(9); 
C3 jitsu : jitsu(10); 
C3 jiu : jiu(10); 
C3 liguei : liguei(7); 
C3 louc+ : louca(2), louco(6); 
C3 manaus : manaus(10); 
C3 maquina+ : maquina(6), maquinas(2); 
C3 moc+ : moca(3), mocada(2), mocas(1), moco(1); 
C3 nov+ : nova(8), novas(3), novela(2), novelas(2), novinha(1), novinho(1), 
novo(16); 
C3 obrig+ : obrigacao(7), obrigada(8), obrigado(4), obrigam(2); 
C3 oficina+ : oficina(3), oficinas(4); 
C3 peixe : peixe(16); 
C3 perdid+ : perdido(11); 
C3 professor+ : professor(15), professora(9), professoras(3), professores(7); 
C3 quint+ : quinta(9), quintal(1); 
C3 ri : ri(7); 
C3 ric+ : rica(1), ricas(2), rico(5); 
C3 sent+ : senta(7), sentado(4), sentam(1), sentamos(1), sentar(14), sente(1), 
sentem(2), sentia(1), sentir(3), sentou(2); 
C3 soub+ : soube(4), souber(2), soubesse(1); 
C3 televis+ : televisao(7), televissao(1); 
C3 velh+ : velha(2), velhas(1), velho(5); 
C3 verde : verde(10); 
C2 acolh+ : acolhe(1), acolhem(1), acolher(3); 
C2 ador+ : adora(1), adorei(2), adoro(5); 
C2 aguard+ : aguarda(1), aguardando(3), aguardo(2); 
C2 ahn : ahn(6); 
C2 aprendi : aprendi(8); 
C2 arrast+ : arrastado(6), arrastando(1); 
C2 assessor+ : assessora(2), assessorava(2), assessoria(1); 
C2 azul : azul(6); 
C2 banco+ : banco(5), bancos(1); 
C2 banho : banho(5); 
C2 beb+ : bebado(2), bebe(1), bebem(1), bebia(1), bebiam(1); 
C2 beijada : beijada(5); 
C2 brasil+ : brasil(42), brasileira(1), brasileiro(2), brasileiros(1), 
brasilia(1); 
C2 cade+ : cadeia(2), cadeira(9), cadeiras(1); 
C2 carro+ : carro(7), carros(1); 
C2 cham+ : chama(16), chamado(4), chamam(1), chamar(2), chamaram(3), chamava(5), 
chamei(1), chamou(11); 
C2 chor+ : choram(2), chorando(2), chorar(1); 
C2 cit+ : citando(1), cito(2), citou(2); 
C2 coleg+ : colega(3), colegas(2), colegio(1); 
C2 comand+ : comanda(2), comandante(4); 
C2 comerci+ : comerciais(4), comercial(5); 
C2 compet+ : competencia(1), competentes(1), competir(6); 
C2 concentr+ : concentracao(2), concentrado(4); 
C2 conhecendo : conhecendo(6); 
C2 contrat+ : contrata(2), contratada(1), contratar(3); 
C2 curiosidade : curiosidade(6); 
C2 dando : dando(25); 
C2 dav+ : dava(11), davam(1); 
C2 deix+ : deixa(17), deixando(1), deixar(7), deixava(1), deixei(4), deixo(1), 
deixou(7); 
C2 empreendedor+ : empreendedor(1), empreendedora(2), empreendedorismo(2); 
C2 ensinamento : ensinamento(6); 
C2 esconder : esconder(6); 
C2 escritor+ : escritora(1), escritorio(4); 
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C2 espanhol : espanhol(5); 
C2 esqueci : esqueci(6); 
C2 facilidade : facilidade(5); 
C2 faculdade : faculdade(13); 
C2 faz+ : faz(80), fazem(16), fazemos(8), fazer(193), fazia(19), faziam(1), 
faziamos(2); 
C2 festa+ : festa(3), festas(2); 
C2 fornec+ : fornece(2), fornecem(1), forneceu(2); 
C2 gal : gal(8); 
C2 grav+ : grava(2), gravado(1), gravar(5); 
C2 homem : homem(8); 
C2 igual+ : igual(15), igualar(2), igualdade(8); 
C2 ines : ines(10); 
C2 iolanda : iolanda(6); 
C2 jardin+ : jardinagem(11), jardins(1); 
C2 ladr+ : ladrao(3), ladroes(3); 
C2 lanche : lanche(6); 
C2 lar+ : lar(3), lares(2); 
C2 lembr+ : lembra(5), lembrando(4), lembrar(1), lembrei(1), lembro(11), 
lembrou(3); 
C2 literatura : literatura(6); 
C2 lucr+ : lucrando(1), lucro(6); 
C2 mape+ : mapeando(6), mapearam(2); 
C2 matematica : matematica(6); 
C2 mediador : mediador(10); 
C2 micro : micro(5); 
C2 morr+ : morre(1), morrer(4), morreu(1), morro(3); 
C2 natacao : natacao(6); 
C2 pag+ : paga(4), pagando(1), pagar(3), pagasse(4), pagava(2); 
C2 patrao : patrao(8); 
C2 paul+ : paulinho(1), paulista(3), paulo(34); 
C2 petrobras : petrobras(6); 
C2 pobrema+ : pobrema(6), pobremas(2); 
C2 port+ : porta(4), portas(4), portinha(1); 
C2 prazer+ : prazer(8), prazeroso(6); 
C2 preco : preco(6); 
C2 pul+ : pula(2), pule(1), pulou(2); 
C2 quadr+ : quadra(2), quadrado(1), quadro(2); 
C2 quase : quase(12); 
C2 quiser+ : quiser(23), quiseram(1), quiserem(3); 
C2 rapaz+ : rapaz(4), rapazinho(1); 
C2 robotica : robotica(8); 
C2 roupa : roupa(5); 
C2 sabendo : sabendo(9); 
C2 sair+ : sair(21), sairam(2); 
C2 seminario+ : seminario(3), seminarios(2); 
C2 taboao : taboao(6); 
C2 teimosa+ : teimosas(8); 
C2 tivess+ : tivesse(15), tivessem(2); 
C2 uniforme+ : uniforme(1), uniformes(4); 
C2 vendendo : vendendo(5); 
C2 visita+ : visita(3), visitas(2); 
  
 
 
 
   
 -------------------------- 
 D1: Tri des uce par classe 
 -------------------------- 
   
   
 Suffixe de l'analyse : 111 
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 Clé sélectionnée : A 
 811  30  #assegurar #direitos ou #avancar na #conquista de #direitos, para mim e 
um #principio, e #uma etica norteadora. agora um outro #principio e essa #questao 
#da #participacao, #da #gestao, como um #elemento #fundamental, #quer #dizer nao 
sobrepor e ter #espaco de #dialogo e de #construcao. 
 905  29  SUELI: bem acho que #agradeco pelo #espaco #da #gente estar discutindo. 
eu #venho de um clamor de varias #situacoes que estou #vivendo hoje tem #uma 
#relacao #direta, essa #relacao #do #poder #publico, essa #questao #da #politica 
#publica, como ela #interfere na #questao #das #concepcoes, #do #dilema. 
3924  24  essas #organizacoes, muitas delas, #cumpriram um #papel #historico 
#fundamental, porque nos #construimos #politicas #publicas de #genero, com #base 
na militancia #desses #grupos de mulheres, na #decada de setenta e oitenta 
#construiram #tecnologias, 
3601  22  E #as forcas #politicas que #quer #dizer, o-que eram #os partidos 
#politicos de esquerda, de #direita #neste #periodo #historico? eram #formas de 
#organizacao de um projeto de #pais que #disputavam #neste #cenario, um #cenario 
#democratico. que foi oprimido por um #sistema ditatorial. 
3685  19  que e um #fundo que foi #criado exatamente pra #apoiar #iniciativas 
#grupos que tem seus #direitos violados. #sejam #grupos que sao discriminados, 
#sejam #grupos que sao violentados nos seus #direitos pelo estado, ou por 
#empresas e o meu #papel #nessa instituicao e de #captar #recursos pra #apoiar 
#nesses #projetos. 
3396  17  E essa #empresa ela ajuda #as pessoas que #querem #desenvolver 
#investimento social #privado. eu realmente aprendi muito sobre isso #nesse 
#periodo na fundacao, fui #uma #das constituidoras #do GIFE, #do #grupo de 
#institutos e #fundacoes e #empresas, onde o #conceito de #investimento social 
#privado e #elaborado, depois-de toda, 
3424  17  sempre tive na #posicao de-quem #elabora #projetos, ou busca #recursos, 
ou #discute viabilidade de #projetos, #desenvolve #projetos e faco ate hoje isso, 
#quer #dizer, to um pouco menos na #linha #da #captacao em si, hoje, ja #fiz 
bastante, 
3705  17  MERCIA: no brasil, #ada, a #gente nao tem #criado #fundacoes #fortes, 
#desse #tipo de #empresas, #as #empresas tem #criado #institutos ate pra #captar 
#recursos! 
 737  16  voce tem varios fatores: de-quem #financia, de-quem paga, de-quem 
#cria, de-quem tem a decisao #dada, #da #construcao #das #politicas #publicas e 
de #interesses #particulares. 
 777  16  E a #concepcao #partidaria. O que #falta nos #governos e #uma certa 
#concepcao de como-se #produz a #politica que e #hegemonica. 
 792  16  #quer #dizer: quem sao #os interlocutores, a-quem se escuta pra 
#definir. agora eu #concordo que nao e o #fato de voce ter #principios e 
#concepcoes #comuns que #da alguma #condicao porque #as vezes a #gente tem ate 
#principios colocados como no estatuto #da crianca e #do adolescente e isso nao 
basta. 
3573  16  #quer #dizer, ele #produz muito residuo que a #gente nao #aguenta mais, 
ele #produz muitos gases de #efeito estufa que o #planeta nao #aguenta mais, #etc 
e tal. 
  95  15  que e o-que a #gente #vem #alcancando. porque #quantidade sem 
#qualidade nao #da. voce #precisa #estruturar, designar #as #funcoes, #ver 
#direitinho quem vai ter #as obrigacoes$ 
 561  15  mesmo quando se #trata de #projetos complexos, ou a #realidade que a 
#gente esta #vivendo e muito #complexa #dos dois #lados, de-quem conduz, de-quem 
#financia e mesmo de-quem sofre conosco o projeto de #intervencao, com a #gente, 
a #populacao #alvo. 
 575  15  pra mim essa metafora #do #arbitro como #esforco #dos #projetos que 
intervem sobre #determinado #problema, mas nao e #uma #intervencao solta, e #uma 
#intervencao que #parte de um certo #ponto de vista, de #uma certa #relacao sobre 
o-que-e certo e o-que nao e certo; 
 666  15  E #relacoes entre desiguais. eu tendo a #concordar sim que o #governo 
tem #uma #relacao #desigual com a #sociedade #civil; #as #empresas ou o capital 
de #modo #geral, com #as #iniciativas sociais. 
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1624  15  sabe? tem #cargo ai dentro #do congresso, la #da esplanada #dos 
#ministerios ou #das #grandes #empresas multinacionais que #as pessoas nao sabem 
nem-que #existe, quem #dira #disputar essas #vagas. 
2590  15  sabe? tem #cargo ai dentro #do congresso, la #da esplanada #dos 
#ministerios ou #das #grandes #empresas multinacionais que #as pessoas nao sabem 
nem-que #existe, quem #dira #disputar essas #vagas. 
   
 Suffixe de l'analyse : 111 
 Clé sélectionnée : B 
1756  29  porque eu sou #eletrico demais. entao eu nao gosto de #mediar em 
#hospital nao e porque eu sou #ruim. mas assim #devido #ao #projeto #social, ele 
#forcou eu a #pensar #numa #maneira. 
2722  29  porque eu sou #eletrico demais. entao eu nao gosto de #mediar em 
#hospital nao e porque eu sou #ruim. mas assim #devido #ao #projeto #social, ele 
#forcou eu a #pensar #numa #maneira. 
1445  25  se voce #pensa #numa #viagem, voce tem que #pensar em #planejamento, 
entao eu #acho que #mala #representa a #palavra #planejamento, que e, #traz um 
pouco do que o JORGE #disse que ele #pensa assim, que uma #coisa #liga a outra. 
1820  25  entao, eu hoje #penso #diferente. qual acao que tem meu voto, qual a 
acao que eu, #edu, perante a sociedade, #numa acao minha, o-que que eu #posso ta 
fazendo? entao eu #acho que o #projeto #social ele #forca a #pensar e #forca a 
#pessoa em si em se #encontrar e se #identificar. 
2411  25  se voce #pensa #numa #viagem, voce tem que #pensar em #planejamento, 
entao eu #acho que #mala #representa a #palavra #planejamento, que e, #traz um 
pouco do que o JORGE #disse que ele #pensa assim, que uma #coisa #liga a outra. 
2786  25  entao, eu hoje #penso #diferente. qual acao que tem meu voto, qual a 
acao que eu, #edu, perante a sociedade, #numa acao minha, o-que que eu #posso ta 
fazendo? entao eu #acho que o #projeto #social ele #forca a #pensar e #forca a 
#pessoa em si em se #encontrar e se #identificar. 
1494  23  um #projeto e, eu #acho que quando voce #pensa #num #projeto, voce 
#pensa #numa #meta voce nem sempre #sabe se voce #vai atingi la ou nao mas voce 
tem #inicialmente voce tem sempre uma #meta. 
2460  23  um #projeto e, eu #acho que quando voce #pensa #num #projeto, voce 
#pensa #numa #meta voce nem sempre #sabe se voce #vai atingi la ou nao mas voce 
tem #inicialmente voce tem sempre uma #meta. 
 497  22  LEILA: de #diferentes formas voces mencionaram a #palavra #projeto. A 
#primeira #pergunta e: o-que-e #projeto? E eu #gostaria que voces #respondessem 
#usando os #objetos que estao dentro desta #mala. 
1449  22  entao #acho que o #bau de #ideias ele #vai muito nessa #direcao, #sabe 
voce #pensar varias #coisas e nao necessariamente #num primeiro momento voce ta 
#planejando essas #ideias, mas #vai ter que #planejar, 
2415  22  entao #acho que o #bau de #ideias ele #vai muito nessa #direcao, #sabe 
voce #pensar varias #coisas e nao necessariamente #num primeiro momento voce ta 
#planejando essas #ideias, mas #vai ter que #planejar, 
1553  20  FRAN: ta bom, #vai bom #acho que esse #daqui chega #proximo, porque e 
levar o bem a alguem, e independente #disso, que isso #ocorra um #impacto na 
#pessoa, eu #acho que voce #agregar algum #conhecimento, da #felicidade ou dar 
uma outra #visao de percepcao, 
2519  20  FRAN: ta bom, #vai bom #acho que esse #daqui chega #proximo, porque e 
levar o bem a alguem, e independente #disso, que isso #ocorra um #impacto na 
#pessoa, eu #acho que voce #agregar algum #conhecimento, da #felicidade ou dar 
uma outra #visao de percepcao, 
 599  19  MARIA: eu #acho que #veio desde a #ideia #anterior porque quando ela 
levantou um #contexto externo, #dai eu #trouxe o #rinoceronte, essa #ideia do 
#contexto. 
1447  19  JORGE: E eu #peguei essas varias #figuras aqui #acho que porque 
#representam um pouco #fases de #projeto. tirando essa aqui que e uma #coisa um 
pouco #pessoal. 
1567  19  eu to #entendendo o-que-e #projeto #social #pra mim. nao essa 
#infinidade de possibilidades. eu #acho que #vai muito na #direcao do #impacto, 
#sabe, que ele #trouxe #inicialmente. 
1702  19  E sim #buscar #coisas a mais-do-que eu passei #pra ela. entao eu #acho 
que #projeto #social nao e #limitar a #pessoa #simplesmente #ao que voce conhece. 
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1706  19  entao #juntamente com a minha experiencia e a experiencia #daquela 
#pessoa que eu #conheci #num #projeto #social, eu #acho que eu vou ta 
enriquecendo meu vocabulario e a #pessoa idem. 
   
 Suffixe de l'analyse : 111 
 Clé sélectionnée : C 
1338  32  HEITOR: tanto que agora o projeto ta embalando, tem #quase #uns vinte 
#alunos. toda #semana ta tendo #aula de #jiu #jitsu. LEILA: ta e voces que 
#trabalham no #mapeamento, voces #recebem alguma #bolsa por isso$ 
2304  32  HEITOR: tanto que agora o projeto ta embalando, tem #quase #uns vinte 
#alunos. toda #semana ta tendo #aula de #jiu #jitsu. LEILA: ta e voces que 
#trabalham no #mapeamento, voces #recebem alguma #bolsa por isso$ 
2936  22  O que ele #ganha nao #tava #dando. era meus cunhados, meu #irmao, minha 
#irma, que #ajudava no #leite, na fralda. ai ela conseguiu uma #bolsa #pro 
nilson, esse que tem vinte #anos. 
 429  20  E: meu #filho tem 15 #anos, foi #pro segundo colegial agora. gracas-a 
#deus muito bem. ate hoje nao me #deu nenhum #trabalho em #escola. 
1095  20  porque os #diretores #falavam que so #deus na minha vida e quando 
depois-que eu #entrei no projeto em 2005, entao eu ja #tava #quase no meu #ultimo 
#ano de #escola eu comecei a #fazer projetos, e fui #voluntario na #escola que eu 
#destrui por muito #tempo. 
1245  20  LEILA: ta #estudando #psicologia e tem 25 #anos. ai tem a #dona CARMEM 
que nao #gosta de #falar muito, mas quando #fala informa muito bem e tem 25 e 
quantos mais? #anos$ 
2061  20  porque os #diretores #falavam que so #deus na minha vida e quando 
depois-que eu #entrei no projeto em 2005, entao eu ja #tava #quase no meu #ultimo 
#ano de #escola eu comecei a #fazer projetos, e fui #voluntario na #escola que eu 
#destrui por muito #tempo. 
2211  20  LEILA: ta #estudando #psicologia e tem 25 #anos. ai tem a #dona CARMEM 
que nao #gosta de #falar muito, mas quando #fala informa muito bem e tem 25 e 
quantos mais? #anos$ 
1691  19  eu tambem. minha #vizinha me avisou de #ultima #hora desse projeto, eu 
fui #fazer a #inscricao, fui o #ultimo a #chegar e hoje eu sou o #ultimo a #sair 
porque eu to no projeto ha quatro #anos. 
2657  19  eu tambem. minha #vizinha me avisou de #ultima #hora desse projeto, eu 
fui #fazer a #inscricao, fui o #ultimo a #chegar e hoje eu sou o #ultimo a #sair 
porque eu to no projeto ha quatro #anos. 
2937  19  ai ele #ficou #fazendo #natacao em #esporte. ai ele #fez o #curso de 
#informatica. ai a #assistente social #chamou ele pra ele, alem-de #fazer a 
#natacao e o #esporte, pra ele dar #aulas pras #criancas de computacao, la-dentro 
da ACM. 
2942  19  porque a #assistente social #gosta muito dele. mas como ele terminou o 
#estudo e foi #fazer #cursinho, ele #ficava so sabado #fazendo esses, #dando 
#aula pra #criancas. 
2951  19  ja tem tres #anos que o #vitor e o vinicius estao #fazendo #natacao e 
#esporte na ACM, ate as onze, onze e #meia eles #ficam la. 
 108  17  E: quando voce #fala que o #pai e a #mae sao obrigados a #trabalhar e 
nao podem, desculpe, eu sempre #trabalhei fora, meu #marido tambem, e meu #filho 
#teve #horario pra #brincar na #rua, #ficar na frente da internet e #ficar na 
#televisao$ 
 426  16  B: relacionado com a #novela. que tinha o cara la, #sossegado, ele era 
#professor, mas nao estava nem ai #pros #alunos. E a #diretora tambem nao estava 
nem ai. 
1092  16  #pro #rio de #janeiro, nao sei, e. o projeto me #ajudou muito em si, 
porque eu, EDU odiava #literatura. entao, e #ler pra mim era #obrigacao #escolar, 
mesmo. 
2058  16  #pro #rio de #janeiro, nao sei, e. o projeto me #ajudou muito em si, 
porque eu, EDU odiava #literatura. entao, e #ler pra mim era #obrigacao #escolar, 
mesmo. 
2938  16  ele #ficava com medo de so #estudar, ai ele #fazia #natacao de-dia de 
sabado e #domingo, e durante a #semana, ele #ia dar #aula pras #criancas. 
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 --------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" 
 --------------------------------- 
   
 Seuls les 20 SR les plus fréquents sont retenus ici : 
    
 2 119 a gente                                                   
 2 110 pra+ mim                                                  
 2  86 um pouco                                                  
 2  74 as pesso+                                                 
 2  70 por exemplo+                                              
 2  69 nao e                                                     
 2  69 que e                                                     
 2  69 e um                                                      
 2  66 que eu                                                    
 2  61 eu vou                                                    
 2  60 as vez+                                                   
 2  59 projet+ soci+                                             
 2  58 todo mund+                                                
 2  56 nao tem                                                   
 2  54 que tem                                                   
 3  54 que a gente                                               
 2  54 e o                                                       
 2  53 eu to                                                     
 2  53 tem uma+                                                  
 2  53 o projet+                                                 
   
 -------------------------------------------- 
 D2: Calcul des "segments répétés" par classe 
 -------------------------------------------- 
   
   
 *** classe n°  1 (20 SR maximum) *** 
   
 2 1 49 a gente                                                  
 2 1 33 quer+ diz+                                               
 2 1 30 por exemplo+                                             
 3 1 25 que a gente                                              
 2 1 24 um projet+                                               
 2 1 23 nao e                                                    
 2 1 22 que e                                                    
 2 1 21 com a                                                    
 2 1 21 comec+ a                                                 
 2 1 20 que sao                                                  
 2 1 20 e o                                                      
 2 1 20 e a                                                      
 2 1 20 as pesso+                                                
 2 1 18 que tem                                                  
 2 1 18 de uma+                                                  
 2 1 17 um pouco                                                 
 2 1 17 de um                                                    
 2 1 17 e um                                                     
 2 1 17 e uma+                                                   
 2 1 16 na area+                                                 
   
 *** classe n°  2 (20 SR maximum) *** 
   
 2 2 40 projet+ soci+                                            
 2 2 33 pra+ mim                                                 
 2 2 31 um pouco                                                 
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 2 2 25 as vez+                                                  
 2 2 20 alguma cois+                                             
 2 2 19 que e                                                    
 2 2 19 a mala                                                   
 2 2 17 eu nao                                                   
 3 2 17 eu ach+ que                                              
 2 2 17 e um                                                     
 2 2 16 tem uma+                                                 
 2 2 16 ach+ que                                                 
 2 2 14 todo mund+                                               
 2 2 14 que voces                                                
 2 2 14 em si                                                    
 2 2 13 o-que-e projet+                                          
 2 2 13 eu to                                                    
 2 2 13 que eu                                                   
 2 2 13 pelo menos                                               
 2 2 13 a pesso+                                                 
   
 *** classe n°  3 (20 SR maximum) *** 
   
 2 3 65 pra+ mim                                                 
 2 3 59 a gente                                                  
 2 3 46 eu vou                                                   
 2 3 43 nao tem                                                  
 2 3 43 as pesso+                                                
 2 3 42 que eu                                                   
 2 3 35 nao e                                                    
 3 3 35 hoje em dia+                                             
 2 3 33 eu to                                                    
 2 3 33 pod+ ser                                                 
 2 3 32 um pouco                                                 
 2 3 31 na escol+                                                
 2 3 29 todo mund+                                               
 2 3 28 eu sou                                                   
 2 3 28 por exemplo+                                             
 2 3 28 e um                                                     
 2 3 27 eu tenh+                                                 
 2 3 27 que tem                                                  
 2 3 26 na rua+                                                  
 2 3 25 A gente                                                  
  
 
 
 
   
 ------------------------------ 
 D3: C.A.H. des mots par classe 
 ------------------------------ 
   
    
 C.A.H. du contexte lexical A 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Fréquence minimum d'un mot         :          6 
 Fréquence minimum d'un mot         :          7 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Nombre de mots sélectionnés        :         93 
 Valeur de clé minimum après calcul :          6 
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 Nombre d'uce analysées             :        926 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         93 
 Poids total du tableau             :       3023 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 A7 uma+               |------------------------------+----------+----+-++      
 A9 viv+               |------------+-----------------+          |    | ||      
 A7 gente              |------------+                            |    | ||      
 A9 diz+               |------------------+-------------+--------+    | ||      
 A6 sociedade          |------------------+             |             | ||      
 A9 grande+            |--------------------+-----------+             | ||      
 A6 dos+               |--------------------+                         | ||      
 A7 papel              |---------------------+-------------+------+---+ ||      
 A6 grupo+             |---------------------+             |      |     ||      
 A9 exist+             |-------------+--------------+------+      |     ||      
 A6 sustentabilidade   |-------------+              |             |     ||      
 A9 organizacoes       |--------------+-------------+             |     ||      
 A6 governament+       |--------------+                           |     ||      
 A6 jog+               |----------+------------------+---------+--+     ||      
 A6 responsabilidade   |----------+                  |         |        ||      
 A6 experiencia+       |-----------------+-----------+         |        ||      
 A6 preocup+           |-----------------+                     |        ||      
 A6 articul+           |-------------------+-----------+-------+        ||      
 A6 populacao          |-------------------+           |                ||      
 A9 ger+               |--------------------+----------+                ||      
 A6 possibilidade+     |--------------------+                           ||      
 A6 consider+          |---------------+----------+----------+------+--++|      
 A6 desigual+          |---------------+          |          |      |  | |      
 A6 minim+             |-------------------+------+          |      |  | |      
 A6 polit+             |----------+--------+                 |      |  | |      
 A6 sujeito+           |----------+                          |      |  | |      
 A9 organiz+           |--------------+---------------+------+      |  | |      
 A6 processo           |--------------+               |             |  | |      
 A6 ampl+              |--------------------+---------+             |  | |      
 A9 moviment+          |--------+-----------+                       |  | |      
 A6 popular+           |--------+                                   |  | |      
 A7 acao               |----------------+---------------+-------+---+  | |      
 A7 atu+               |----------------+               |       |      | |      
 A9 determinad+        |-----------+---------------+----+       |      | |      
 A7 situacoes          |-----------+               |            |      | |      
 A9 concepc+           |------------+--------------+            |      | |      
 A8 princip+           |------------+                           |      | |      
 A6 campo              |---------------------+------------+-----+      | |      
 A7 direitos           |------------+--------+            |            | |      
 A7 perspectiva+       |------------+                     |            | |      
 A9 politica+          |----------+---------------+-------+            | |      
 A9 public+            |----------+               |                    | |      
 A7 intervenc+         |----------------+---------+                    | |      
 A6 constru+           |----------------+                              | |      
 A6 absoluta+          |-----------------------------+---------+----+--+ |      
 A7 envolvid+          |---------------+-------------+         |    |    |      
 A6 natur+             |---------------+                       |    |    |      
 A6 dad+               |-----------------+--------------+------+    |    |      
 A6 planeta+           |-----------------+              |           |    |      
 A7 comunidade+        |-------------------+------------+           |    |      
 A6 ambient+           |-------------------+                        |    |      
 A9 desenvolvi+        |---------------+----------------+--------+--+    |      
 A6 conceito+          |---------------+                |        |       |      
 A8 dimens+            |---------------------+----------+        |       |      
 A6 coletividade       |---------------------+                   |       |      
 A8 bas+               |-----------------+----------------+------+       |      
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 A7 movimentos         |-----------------+                |              |      
 A9 necessidade+       |-----------------------+----------+              |      
 A6 contradic+         |-----------------------+                         |      
 A9 das                |-------------------------+-----------+------+--+-+      
 A6 as                 |-------------------------+           |      |  |        
 A9 projetos           |-------------+---------------+-------+      |  |        
 A6 os                 |-------------+               |              |  |        
 A6 program+           |------------------+----------+              |  |        
 A6 propr+             |------------------+                         |  |        
 A7 enfim              |---------------+---------------+-------+----+  |        
 A6 sej+               |---------------+               |       |       |        
 A6 area+              |----------------+--------------+       |       |        
 A6 privad+            |----------------+                      |       |        
 A7 investimento+      |------------------+------------+-------+       |        
 A6 cri+               |------------------+            |               |        
 A9 recurso+           |---------+----------------+----+               |        
 A6 capt+              |---------+                |                    |        
 A6 iniciativa+        |--------------------+-----+                    |        
 A6 empresa+           |-----------+--------+                          |        
 A6 fundacoes          |-----------+                                   |        
 A9 realidade          |-----------+-----------------+----------+----+-+        
 A6 transform+         |-----------+                 |          |    |          
 A8 da                 |--------------+--------------+          |    |          
 A7 qualidade          |--------------+                         |    |          
 A8 poder+             |---------------+--------------+---------+    |          
 A7 relac+             |---------------+              |              |          
 A7 part+              |----------------+-------------+              |          
 A6 dess+              |----------------+                            |          
 A7 mudanca+           |-------------------+--------------+-------+--+          
 A6 linha+             |-------------------+              |       |             
 A7 contribu+          |-----------------------+----------+       |             
 A6 problem+           |-----------------------+                  |             
 A7 situ+              |--------------------+--------------+------+             
 A6 perceb+            |--------------------+              |                    
 A7 quest+             |----------------------+------------+                    
 A9 ness+              |-------+--------------+                                 
 A7 sentido+           |-------+                                                
   
   
 
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical B 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Fréquence minimum d'un mot         :          6 
 Fréquence minimum d'un mot         :          7 
 Nombre de mots sélectionnés        :         97 
 Valeur de clé minimum après calcul :          2 
   
 Nombre d'uce analysées             :        750 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          0 
 Nombre de mots retenus             :         97 
 Poids total du tableau             :       2736 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 B5 abr+               |------------------+-------------+-----+----+---+-+      
 B5 individu+          |------------------+             |     |    |   | |      
 B9 usar               |---------------+-------------+--+     |    |   | |      
 B9 respond+           |--------+------+             |        |    |   | |      
 B8 pergunt+           |--------+                    |        |    |   | |      
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 B7 pensamento+        |--------------+----------+---+        |    |   | |      
 B5 resposta+          |--------------+          |            |    |   | |      
 B4 primeira+          |-----------------+-------+            |    |   | |      
 B9 represent+         |------------+----+                    |    |   | |      
 B9 mala               |-------+----+                         |    |   | |      
 B9 objeto+            |---+---+                              |    |   | |      
 B5 teatro             |---+                                  |    |   | |      
 B5 arvore+            |-----------------+----------------+---+    |   | |      
 B2 mex+               |-----------------+                |        |   | |      
 B6 atingir            |-------------------+--------------+        |   | |      
 B2 express+           |-------------------+                       |   | |      
 B5 present+           |-------------+----------------+--------+---+   | |      
 B4 dai                |-------------+                |        |       | |      
 B9 desej+             |----------+----------+--------+        |       | |      
 B4 prat+              |----------+          |                 |       | |      
 B9 ide+               |-----------+---------+                 |       | |      
 B5 trazendo           |-----------+                           |       | |      
 B5 boa+               |--------------+-----------------+------+       | |      
 B3 nisso              |--------------+                 |              | |      
 B8 descoberta+        |----------------+---------------+              | |      
 B5 encontr+           |----------------+                              | |      
 B3 acontec+           |---------------+-----------------+-------+---+-+ |      
 B9 planeja+           |------+--------+                 |       |   |   |      
 B7 viagem             |------+                          |       |   |   |      
 B7 direcao            |---------------------+-----------+       |   |   |      
 B9 impacto            |-------------+-------+                   |   |   |      
 B7 resultado+         |-------------+                           |   |   |      
 B6 ferida             |------------------------+----------+-----+   |   |      
 B4 foss+              |------------------------+          |         |   |      
 B4 palhac+            |-------------------------+---------+         |   |      
 B5 dinamic+           |-----------------+-------+                   |   |      
 B5 realiz+            |----------+------+                           |   |      
 B6 fog+               |----+-----+                                  |   |      
 B5 bot+               |----+                                        |   |      
 B6 recort+            |--------------------+-------------+-------+--+   |      
 B6 foc+               |------------+-------+             |       |      |      
 B5 dig+               |------------+                     |       |      |      
 B6 peguei             |-----------+-------------+--------+       |      |      
 B5 figura+            |-----------+             |                |      |      
 B7 daqui              |-----------------+-------+                |      |      
 B5 cresc+             |-----------------+                        |      |      
 B6 met+               |----------------+----------+---------+----+      |      
 B5 bol+               |----------------+          |         |           |      
 B9 planej+            |-----------+---------+-----+         |           |      
 B7 estrategia+        |-----------+         |               |           |      
 B7 fase+              |-------------+-------+               |           |      
 B5 signific+          |-------------+                       |           |      
 B5 sab+               |------------+---------------+--------+           |      
 B4 vai                |------------+               |                    |      
 B5 sei                |----------------------+-----+                    |      
 B6 cois+              |-------+--------------+                          |      
 B5 utop+              |-------+                                         |      
 B9 projet+            |------------+----------------+-------------+---+-+      
 B9 soci+              |------------+                |             |   |        
 B9 ach+               |-----------------+-----------+             |   |        
 B9 traz+              |-----------------+                         |   |        
 B5 feliz+             |--------------------+-----------+------+---+   |        
 B4 ocorr+             |---------------+----+           |      |       |        
 B7 felicidade         |--------+------+                |      |       |        
 B4 proxim+            |--------+                       |      |       |        
 B5 conheci+           |---------+-------------+--------+      |       |        
 B5 universidade       |---------+             |               |       |        
 B9 agreg+             |-------------+---------+               |       |        
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 B2 benefici+          |-------------+                         |       |        
 B5 diss+              |-------------------------+----------+--+       |        
 B5 poss+              |--------+----------------+          |          |        
 B5 utiliz+            |--------+                           |          |        
 B5 pesso+             |----------+--------------+----------+          |        
 B4 vista+             |----------+              |                     |        
 B9 busc+              |-----------------+-------+                     |        
 B6 vis+               |-----------------+                             |        
 B6 forc+              |-------------------+---------+--------+-----+--+        
 B3 diferente+         |-------------------+         |        |     |           
 B6 num+               |--------------------+--------+        |     |           
 B9 pens+              |--------------+-----+                 |     |           
 B2 vez+               |--------------+                       |     |           
 B5 daquel+            |-------------+----------------+-------+     |           
 B5 maneira+           |-------------+                |             |           
 B7 plano+             |----------------------+-------+             |           
 B5 pescar             |---------------+------+                     |           
 B6 hospital           |-----+---------+                            |           
 B5 medi+              |-----+                                      |           
 B8 sonh+              |----------------+--------------+---------+--+           
 B6 clar+              |----------------+              |         |              
 B4 dizendo            |-----------------+-------------+         |              
 B5 limit+             |-------+---------+                       |              
 B4 simples+           |-------+                                 |              
 B8 palavr+            |---------------------+-------------+-----+              
 B3 ao                 |---------------------+             |                    
 B4 important+         |-----------------------+-----------+                    
 B4 etica+             |---------+-------------+                                
 B4 etico+             |---------+                                              
   
   
 
 
 
    
 C.A.H. du contexte lexical C 
   
 Fréquence minimum d'un mot         :          5 
 Fréquence minimum d'un mot         :          6 
 Fréquence minimum d'un mot         :          7 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Fréquence minimum d'un mot         :          8 
 Nombre de mots sélectionnés        :         99 
 Valeur de clé minimum après calcul :          4 
   
 Nombre d'uce analysées             :       1130 
 Seuil du chi2 pour les uce         :          1 
 Nombre de mots retenus             :         99 
 Poids total du tableau             :       2525 
   
                       |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
   
 C4 epoca+             |-------------+-------------------+--------+---+-++      
 C4 funda+             |-------------+                   |        |   | ||      
 C4 fez                |---------------------+-----------+        |   | ||      
 C4 ganh+              |---------------------+                    |   | ||      
 C4 domingo            |-----------+------+---------------+-------+   | ||      
 C4 total+             |-----------+      |               |           | ||      
 C5 semana             |------------+-----+               |           | ||      
 C5 ultim+             |------------+                     |           | ||      
 C9 dia+               |-------------+---------------+----+           | ||      
 C4 tir+               |-------------+               |                | ||      
 C5 aluno+             |-------------+---------------+                | ||      
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 C4 indic+             |-------------+                                | ||      
 C8 pro+               |--------------------+--------------+------+---+ ||      
 C6 mes+               |--------------------+              |      |     ||      
 C4 peg+               |----------------------+------------+      |     ||      
 C6 risos              |--------+-------------+                   |     ||      
 C4 ler                |--------+                                 |     ||      
 C4 pai                |----------------+---------+---------+-----+     ||      
 C7 mae+               |----------+-----+         |         |           ||      
 C4 reuni+             |----------+               |         |           ||      
 C5 filh+              |----------------+---------+         |           ||      
 C5 marido             |----------------+                   |           ||      
 C6 fic+               |-----------+-----------------+------+           ||      
 C6 rua+               |-----------+                 |                  ||      
 C4 men+               |------------------+----------+                  ||      
 C9 crianc+            |---------+--------+                             ||      
 C5 idade+             |---------+                                      ||      
 C9 cas+               |------------------+---------------+--------+--+-+|      
 C4 teve               |------------------+               |        |  |  |      
 C6 pass+              |---------------------+------------+        |  |  |      
 C4 trabalh+           |---------------------+                     |  |  |      
 C4 coracao            |------------+---------------+---------+----+  |  |      
 C4 esmola             |------------+               |         |       |  |      
 C5 ajud+              |---------------+------------+         |       |  |      
 C5 car+               |---------------+                      |       |  |      
 C5 compr+             |-----------------+-----------+--------+       |  |      
 C5 costur+            |-----------------+           |                |  |      
 C6 cooperativ+        |------------+----------+-----+                |  |      
 C4 pec+               |------------+          |                      |  |      
 C5 dificil+           |---------------+-------+                      |  |      
 C4 prefeitura         |---------------+                              |  |      
 C5 jorge              |----------+---------------+----------+------+-+  |      
 C4 praca              |----------+               |          |      |    |      
 C4 aprendiz+          |----------------+---------+          |      |    |      
 C4 mapeamento         |----------------+                    |      |    |      
 C4 mesma+             |---------------+--------------+------+      |    |      
 C4 momento+           |---------------+              |             |    |      
 C4 irm+               |------------------------+-----+             |    |      
 C6 filhos             |-------------+----------+                   |    |      
 C4 circo              |-------------+                              |    |      
 C4 assist+            |------------+----------------+--------+-----+    |      
 C4 corr+              |------------+                |        |          |      
 C5 aprend+            |--------------+--------------+        |          |      
 C4 divis+             |--------------+                       |          |      
 C5 par+               |--------------+---------------+-------+          |      
 C4 ingles             |--------------+               |                  |      
 C4 carm+              |---------------+--------------+                  |      
 C6 don+               |-----+---------+                                 |      
 C6 senhor+            |-----+                                           |      
 C4 mail               |-----+-------------+---------------+-------+---+-+      
 C4 telefone           |-----+             |               |       |   |        
 C4 fech+              |---------------+---+               |       |   |        
 C4 mand+              |---------------+                   |       |   |        
 C4 angel+             |------------------------+----------+       |   |        
 C4 film+              |----+-------------------+                  |   |        
 C4 video+             |----+                                      |   |        
 C4 amig+              |-------------+------------+------------+---+   |        
 C4 marc+              |-------------+            |            |       |        
 C4 palestr+           |----------------+---------+            |       |        
 C5 curt+              |-------+--------+                      |       |        
 C5 metragem           |-------+                               |       |        
 C4 janeiro            |-------+---------------------+---------+       |        
 C4 rio                |-------+                     |                 |        
 C4 minuto+            |---------+-------------------+                 |        
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 C4 numero             |---------+                                     |        
 C6 ano+               |------------+------------------+--------+---+--+        
 C6 voluntari+         |------------+                  |        |   |           
 C5 mor+               |----------------+--------------+        |   |           
 C4 madalena           |-----+----------+                       |   |           
 C4 vila               |-----+                                  |   |           
 C6 aula+              |------------------+-------------+-------+   |           
 C6 nome+              |------------------+             |           |           
 C5 receb+             |-------------------+------------+           |           
 C5 bols+              |---------+---------+                        |           
 C4 vizinh+            |---------+                                  |           
 C6 deu+               |-------------------+------------+--------+--+           
 C4 ind+               |-------------------+            |        |              
 C5 gost+              |---------+-------------+--------+        |              
 C4 ouv+               |---------+             |                 |              
 C5 convers+           |--------------+--------+                 |              
 C4 ir                 |--------------+                          |              
 C5 ia                 |-------------------------+-----------+---+              
 C7 estud+             |---------+---------------+           |                  
 C5 psicolog+          |---------+                           |                  
 C5 hora+              |---------------+------------+--------+                  
 C4 meia               |---------------+            |                           
 C6 escol+             |-----------------+----------+                           
 C6 tava               |-----------------+                                      
   
   
 
 
 
   
   
 --------------------------- 
 C1: Calcul des spécificités 
 --------------------------- 
   
 La partition sera définie par projet+                          
Nom du dossier traité             C:\Documents and Settings\User\Meus documento 
 s\Laura\Leila analises novas\&&_0\ 
 Nombre d'u.c. minimum par classe analysée    :          1 
 Suffixe de l'analyse                         :projet+                          
 Nombre de mots (formes réduites)             :       1694 
 Nombre de mots analysés                      :       1361 
 Nombre de mots "hors-corpus"                 :          5 
 Nombre de classes                            :          1 
   
   
  Nombre de classes retenues :          2 
   
  1 Classe A projet+                          769 uce soit  19.38% 
  2 Classe B non projet+                     3200 uce soit  80.62% 
   
 Nombre d'u.c.e. classées      :       3969 soit     100.000000% 
   
   
 ---------------------- 
 C2: profil des classes 
 ---------------------- 
   
 Chi2 minimum pour la sélection d'un mot     :        2.70 
   
 Nombre de mots (formes réduites)            :       1694 
 Nombre de mots analysés                     :       1361 
 Nombre de mots "hors-corpus"                :          5 
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 Nombre de classes                           :          2 
    
        3969 u.c.e. classées soit     100.000000% 
    
 Nombre de "1" analysés                    :      33528 
 Nombre de "1" suppl. ("r")                :      37165 
   
 Distribution des u.c.e. par classe... 
   
  1eme classe :   769. u.c.e. 8846. "1" analysés ; 9371. "1" suppl.. 
  2eme classe :  3200. u.c.e.24682. "1" analysés ;27794. "1" suppl.. 
  
 
 
 
 -------------------------- 
 Classe n°  1 => Contexte A                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :    769. soit : 19.38 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :  18217. soit : 25.77 %  
 Nombre de mots analysés par uce :  11.50 
 
  chi2 identification             num   effectifs   pourc.   
3969.00        projet+          1062   769. 769.  100.00  
689.97        soci+             1208   302. 469.   64.39   
231.58 *    8 um                1596 * 359.1003.   35.79 
169.70 *    5 que               1451 * 586.2192.   26.73   
141.31 *      o                 1364 * 334.1050.   31.81                                     
125.96 *      e                 1363 * 528.2004.   26.35                 
123.07 *    9 entao             1625 * 202. 550.   36.73              
120.17 *    7 o-que-e           1541 *  53.  78.   67.95              
102.18        ach+                14   200. 575.   34.78   
 82.29 *    7 eu                1509 * 369.1352.   27.29      
 78.53 *    4 de                1408 * 383.1430.   26.78                 
 70.56        pens+              972    89. 215.   41.40               
 63.45 *      a                 1362 * 387.1501.   25.78  
 58.00 *    7 ele               1499 * 142. 429.   33.10                 
 55.83        traz+             1276    42.  81.   51.85            
 52.45 *    7 algo              1472 *  27.  43.   62.79                 
 50.54        num+               913    72. 181.   39.78               
 50.29        pra+              1028   268. 989.   27.10   
 49.40        quest+            1089    51. 113.   45.13            
 47.13 *    7 mim               1518 *  69. 175.   39.43              
 42.80        do                 432   160. 538.   29.74        
 40.76        agreg+              34    20.  31.   64.52                      
 39.41 *    7 esse              1504 *  88. 256.   34.38                 
 34.19        busc+              162    35.  77.   45.45            
 31.52        multiplicador+     876    10.  12.   83.33               
 28.68 *    7 no                1530 * 129. 448.   28.79              
 28.68        vis+              1346    33.  76.   43.42                 
 28.14        particip+          950    38.  93.   40.86               
 27.91 *    5 quando            1449 *  67. 198.   33.84                 
 27.53        intervenc+         724     9.  11.   81.82               
 27.49 *    7 pouco             1544 *  66. 195.   33.85              
 25.89        met+               844    12.  18.   66.67               
 25.71        pesso+             989   139. 501.   27.74            
 25.65        comec+             234    55. 157.   35.03            
 25.15        dig+               403    17.  31.   54.84         
 24.72 *    1 tem               1373 * 220. 871.   25.26                 
 24.61        vida+             1335    48. 133.   36.09                 
 24.37        elabor             456    10.  14.   71.43        
 24.07 *      *Part_Tec        1699 * 128. 459.   27.89              
 23.59 *    M ABRINQ           1657 *   8.  10.   80.00              
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 23.59        utop+            1305     8.  10.   80.00            
 23.59        fog+              594     8.  10.   80.00        
 23.33 *    7 voce             1572 * 160. 603.   26.53              
 23.08        realidade        1099    24.  53.   45.28            
 21.86 *    7 voces            1573 *  67. 211.   31.75              
 21.24        peguei            966    12.  20.   60.00               
 21.18        uma+             1286   223. 903.   24.70            
 21.11        benefici+         143    15.  28.   53.57            
 20.75 *    5 para-que         1444 *   9.  13.   69.23                 
 19.76        ping+            991     6.   7.   85.71            
 19.76        graca+           641     6.   7.   85.71        
 19.38        fal+             555   131. 490.   26.73        
 19.37 *    7 qual            1548 *  20.  44.   45.45              
 19.13        envolvid+        484    10.  16.   62.50        
 19.13        beneficiar+      142    10.  16.   62.50            
 19.04        dess+            384    49. 147.   33.33            
 19.00 *    9 tambem          1652 *  88. 305.   28.85              
 18.14 *    7 de-quem         1496 *   9.  14.   64.29                 
 18.03        respond+        1129    17.  36.   47.22            
 17.63        mud+             871    33.  90.   36.67               
 17.31        forc+            595    20.  46.   43.48        
 17.23        mapeamento       812     8.  12.   66.67               
 17.23        janeiro          733     8.  12.   66.67               
 17.22        ao                69    26.  66.   39.39            
 17.10 *    M O               1688 *  63. 207.   30.43              
 17.10 *    5 ou              1443 *  63. 207.   30.43                 
 16.99 *    5 quanto          1450 *  18.  40.   45.00                 
 16.66        zero            1359     4.   4.  100.00                 
 16.66        presidiario     1041     4.   4.  100.00            
 16.66        multimulti       875     4.   4.  100.00               
 16.66        infinidade       695     4.   4.  100.00        
 16.66        gepan            629     4.   4.  100.00        
 16.66        ex               533     4.   4.  100.00        
 16.66        eletrico         458     4.   4.  100.00        
 16.66        diferenci+       398     4.   4.  100.00            
 16.66        destrui          385     4.   4.  100.00            
 16.45        cresc+           319     7.  10.   70.00            
 16.09 *    7 to              1564 *  44. 134.   32.84              
 16.03 *    4 em              1413 * 117. 442.   26.47                 
 15.91 *    4 tras            1426 *   9.  15.   60.00                 
 15.88        manaus           802     6.   8.   75.00               
 15.88        juntamente       744     6.   8.   75.00               
 15.88        jiu              738     6.   8.   75.00               
 15.88        jitsu            737     6.   8.   75.00               
 15.80        represent+      1124    17.  38.   44.74            
 15.74        alternativ+       47     5.   6.   83.33            
 15.62        voluntari+      1354    14.  29.   48.28                 
 15.30 *    7 essa            1502 *  82. 292.   28.08                 
 15.21        constru+         282    19.  45.   42.22            
 14.84        rio             1143     8.  13.   61.54            
 14.74        objetivo+        914    23.  59.   38.98               
 14.67 *    7 minha           1519 *  52. 169.   30.77              
 14.62        resultado+      1134    16.  36.   44.44            
 14.50        quer+           1088    79. 282.   28.01            
 14.50        funda+           615    12.  24.   50.00        
 14.41 *    3 seria           1396 *  14.  30.   46.67                 
 14.41        planej+          994    13.  27.   48.15            
 13.94 *    7 alguma          1475 *  35. 104.   33.65                 
 13.79        mont+            862    20.  50.   40.00               
 13.52        dinamic+         406    10.  19.   52.63        
 13.28        hospital         659    11.  22.   50.00        
 12.98 *    3 sou             1399 *  35. 106.   33.02                 
 12.91        diferenca        397     6.   9.   66.67            
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 12.91        dedic+           353     6.   9.   66.67            
 12.91        avali+           119     6.   9.   66.67            
 12.83        pescar           985     8.  14.   57.14               
 12.83        estrategia+      520     8.  14.   57.14        
 12.66        palavr+          942    23.  62.   37.10               
 12.49        favorec+         562     3.   3.  100.00        
 12.27        objeto+          915    14.  32.   43.75               
 12.16        sement+         1183     5.   7.   71.43            
 12.16        finalidad        584     5.   7.   71.43        
 12.16        demanda+         360     5.   7.   71.43            
 12.16        atores           108     5.   7.   71.43            
 12.08 *    7 meu             1516 *  49. 164.   29.88              
 11.99        simples+        1199    11.  23.   47.83            
 11.97        meio+            830    30.  89.   33.71               
 11.95        paul+            958    19.  49.   38.78               
 11.88        diss+            419    31.  93.   33.33        
 11.78 *    4 apesar-de       1402 *   4.   5.   80.00                 
 11.78        zoologico       1361     4.   5.   80.00                 
 11.78        serventia       1194     4.   5.   80.00            
 11.78        promov+         1063     4.   5.   80.00            
 11.78        prepar+         1037     4.   5.   80.00            
 11.78        justific+        747     4.   5.   80.00               
 11.78        instrumental     709     4.   5.   80.00               
 11.78        inicialmente     700     4.   5.   80.00               
 11.78        inclu+           683     4.   5.   80.00        
 11.78        execut+          536     4.   5.   80.00        
 11.78        espanhol         504     4.   5.   80.00        
 11.78        chave            205     4.   5.   80.00            
 11.78        bagunc+          123     4.   5.   80.00            
 11.32        organiz+         931    14.  33.   42.42               
 11.31 *    5 que-nem         1452 *  17.  43.   39.53                 
 11.31        encontr+         467    17.  43.   39.53        
 11.12 *    M MARIA           1686 *   8.  15.   53.33              
 11.11        clar+            219    13.  30.   43.33                     
 10.94        limit+           776    12.  27.   44.44               
 10.90        transform+      1271    18.  47.   38.30            
 10.86        foc+             593     9.  18.   50.00        
 10.86        fim              583     9.  18.   50.00        
 10.82 *    9 atras           1607 *  11.  24.   45.83              
 10.70        pergunt+         978    28.  84.   33.33               
 10.59 *    9 demais          1616 *   6.  10.   60.00              
 10.59 *    5 depois-que      1435 *   6.  10.   60.00                 
 10.59 *    4 alem-de         1400 *   6.  10.   60.00                 
 10.59        usa             1298     6.  10.   60.00            
 10.59        envolv+          486     6.  10.   60.00        
 10.43 *    9 antes           1603 *  14.  34.   41.18              
 10.40 *    7 outro           1538 *  35. 112.   31.25              
 10.22        etico+           527    18.  48.   37.50        
 10.18 *    4 desde           1411 *  13.  31.   41.94                 
 10.09 *    7 tudo            1569 *  40. 133.   30.08              
  9.95 *    3 ser             1394 *  73. 274.   26.64                 
  9.78        entr+            482    28.  86.   32.56        
  9.73        fazendo          563    29.  90.   32.22        
  9.65        peixe            968     8.  16.   50.00               
  9.65        nisso            899     8.  16.   50.00               
  9.54 *    9 alem            1600 *   5.   8.   62.50              
  9.54        rumo+           1157     5.   8.   62.50            
  9.54        lanc+            754     5.   8.   62.50               
  9.54        esqueci          512     5.   8.   62.50        
  9.43        ne               886   143. 597.   23.95               
  9.34 *    7 isso            1510 * 129. 532.   24.25              
  9.34        sociedade       1207    28.  87.   32.18            
  9.26 *    7 onde            1535 *  31.  99.   31.31              
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  9.15 *    7 que-se          1553 *  24.  72.   33.33              
  9.05        determinad+      389    12.  29.   41.38                   
  8.76        experiencia      542    19.  54.   35.19        
  8.73        termos          1251     6.  11.   54.55            
  8.72 *    9 agora           1598 *  39. 133.   29.32              
  8.68 *    4 para            1419 *  38. 129.   29.46                 
  8.60 *    9 por-acaso       1643 *   4.   6.   66.67              
  8.60 *    7 quais           1547 *   4.   6.   66.67              
  8.60        robotica        1147     4.   6.   66.67            
  8.60        petrobras        990     4.   6.   66.67            
  8.60        nokia            903     4.   6.   66.67               
  8.60        making           800     4.   6.   66.67               
  8.60        literatura       783     4.   6.   66.67               
  8.60        leitura          765     4.   6.   66.67               
  8.60        intuito          725     4.   6.   66.67               
  8.60        execuc+          535     4.   6.   66.67        
  8.60        edu              450     4.   6.   66.67        
  8.60        definic+         354     4.   6.   66.67            
  8.60        connection       270     4.   6.   66.67            
  8.60        caracteristic+   181     4.   6.   66.67            
  8.53 *    5 se              1453 * 118. 486.   24.28                 
  8.50 *    7 quem            1551 *  29.  93.   31.18              
  8.44 *    M DINAH           1667 *   7.  14.   50.00              
  8.44        adianta           27     7.  14.   50.00            
  8.31 *    6 bom             1460 *  37. 126.   29.37                 
  8.22        rend+           1120    16.  44.   36.36            
  8.15        ensin+           476    14.  37.   37.84        
  8.15        daqui            346    14.  37.   37.84            
  8.09 *    7 si              1556 *  20.  59.   33.90              
  8.05        escol+           496    38. 131.   29.01        
  7.95 *    7 todo            1567 *  36. 123.   29.27              
  7.94        desej+           375    11.  27.   40.74            
  7.93        sustentavel     1229     3.   4.   75.00            
  7.93        representacoes  1123     3.   4.   75.00            
  7.93        intelectu+       713     3.   4.   75.00               
  7.93        delimit+         359     3.   4.   75.00            
  7.93        cruz+            326     3.   4.   75.00            
  7.90 *    5 como            1433 *  87. 347.   25.07                 
  7.80        projetos        1061    39. 136.   28.68            
  7.56        vizinh+         1352     5.   9.   55.56                 
  7.56        naquilo          881     5.   9.   55.56               
  7.56        esforco+         501     5.   9.   55.56        
  7.45        serv+           1195    17.  49.   34.69            
  7.45        planeja+         993     9.  21.   42.86            
  7.25 *    7 toda            1565 *  15.  42.   35.71              
  7.23        realiz+         1100     6.  12.   50.00            
  7.23        present+        1039     6.  12.   50.00            
  7.23        diversos         426     6.  12.   50.00        
  7.23        corr+            309     6.  12.   50.00            
  7.18 *      *part_benpro    1696 * 410.1944.   21.09              
  7.18        devido+          392     7.  15.   46.67            
  6.91 *    4 por             1421 *  73. 289.   25.26                 
  6.78 *    7 qualquer        1549 *  12.  32.   37.50              
  6.75        conhec+          268    30. 102.   29.41            
  6.69        fez              575    15.  43.   34.88        
  6.57        direcao          408     9.  22.   40.91        
  6.55        possibilidade+  1016    16.  47.   34.04            
  6.54        faz+             564   111. 467.   23.77        
  6.40 *    4 senao           1424 *   4.   7.   57.14                 
  6.40        tema+           1241     4.   7.   57.14            
  6.40        empreendedor+    460     4.   7.   57.14        
  6.40        adapt+            26     4.   7.   57.14            
  6.35        form+            598    38. 137.   27.74        
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  6.31 *    7 com-que         1489 *   8.  19.   42.11                 
  6.24        ness+            896    32. 112.   28.57               
  6.16 *    M E               1668 * 197. 884.   22.29              
  6.15        situ+           1203    12.  33.   36.36            
  6.11        aproveit+         80     7.  16.   43.75            
  6.10        usar            1301    10.  26.   38.46            
  6.06 *    7 seu             1554 *  16.  48.   33.33              
  6.02 *    9 amanha          1602 *   5.  10.   50.00              
  6.02        queir+          1086     5.  10.   50.00            
  6.02        pena             970     5.  10.   50.00               
  6.02        ferramenta+      573     5.  10.   50.00        
  6.02        fase+            558     5.  10.   50.00        
  6.02        daquilo          347     5.  10.   50.00            
  6.02        alv+              50     5.  10.   50.00                      
  5.99        medi+            827     6.  13.   46.15               
  5.94 *    7 algum           1474 *  13.  37.   35.14                 
  5.94        comunidade+      251    13.  37.   35.14            
  5.90 *    5 porque          1445 * 126. 543.   23.20                 
  5.89 *    7 varias          1570 *  19.  60.   31.67              
  5.68        histor+          653    15.  45.   33.33        
  5.54 *    7 aquilo          1483 *  23.  77.   29.87                 
  5.50        tipo+           1256    19.  61.   31.15            
  5.42 *    9 muito           1637 *  99. 419.   23.63              
  5.35        part+            953    31. 111.   27.93               
  5.29 *    8 primeiro        1587 *  14.  42.   33.33              
  5.29 *    7 a-que           1484 *   3.   5.   60.00                 
  5.29        vim             1340     3.   5.   60.00                 
  5.29        transpar+       1272     3.   5.   60.00            
  5.29        negativa+        890     3.   5.   60.00               
  5.29        localizad+       785     3.   5.   60.00               
  5.29        legitimidade     760     3.   5.   60.00               
  5.29        individualmente  689     3.   5.   60.00        
  5.29        entendido        478     3.   5.   60.00        
  5.28        poss+           1017    30. 107.   28.04            
  5.28        lev+             771    30. 107.   28.04               
  5.19        resposta+       1132     7.  17.   41.18            
  5.19        pretend+        1043     7.  17.   41.18            
  5.19        pec+             960     7.  17.   41.18               
  5.19        aprendiz+         77     7.  17.   41.18            
  5.14        sentido+        1189    17.  54.   31.48            
  4.96        impacto          677     6.  14.   42.86        
  4.96        administra+       28     6.  14.   42.86            
  4.81 *    8 doze            1582 *   4.   8.   50.00              
  4.81 *    8 dezoito         1580 *   4.   8.   50.00              
  4.81 *    7 suas            1558 *   4.   8.   50.00              
  4.81        vara            1313     4.   8.   50.00                 
  4.81        uso             1303     4.   8.   50.00            
  4.81        terr+           1252     4.   8.   50.00            
  4.81        pre             1029     4.   8.   50.00            
  4.81        plano+           996     4.   8.   50.00            
  4.81        parecid+         947     4.   8.   50.00               
  4.81        mediador         824     4.   8.   50.00               
  4.81        interior         720     4.   8.   50.00               
  4.81        idealiz+         667     4.   8.   50.00            
  4.81        heitor           651     4.   8.   50.00        
  4.81        econom+          449     4.   8.   50.00        
  4.80 *    6 tudo-bem        1470 *   5.  11.   45.45                 
  4.80        recort+         1105     5.  11.   45.45            
  4.80        periodo+         980     5.  11.   45.45               
  4.46 *    7 por-que         1542 *  13.  40.   32.50              
  4.45        tiv+            1259     9.  25.   36.00            
  4.45        desenvolvi+      378     9.  25.   36.00            
  4.41        vontade         1355     7.  18.   38.89                 
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  4.41        comum            249     7.  18.   38.89            
  4.41        caus+            192    14.  44.   31.82            
  4.39 *    5 tanto           1456 *  15.  48.   31.25                 
  4.38        sej+            1181    16.  52.   30.77            
  4.30        sucedid+        1221     2.   3.   66.67            
  4.30        maju             799     2.   3.   66.67               
  4.30        lingu+           780     2.   3.   66.67               
  4.30        descubr+         372     2.   3.   66.67            
  4.30        camiseta         171     2.   3.   66.67            
  4.27        sair+           1163    10.  29.   34.48            
  4.09        termin+         1249     8.  22.   36.36            
  4.08 *    2 ha              1383 *  12.  37.   32.43                 
  3.86 *    7 nada            1524 *  20.  70.   28.57              
  3.86        hora+            658    20.  70.   28.57        
  3.83        mar+             819     5.  12.   41.67               
  3.73        soluc+          1211     7.  19.   36.84            
  3.73        contribu+        295     7.  19.   36.84            
  3.63        morr+            864     4.   9.   44.44               
  3.63        missao           853     4.   9.   44.44               
  3.63        gal              619     4.   9.   44.44        
  3.63        escrev+          498     4.   9.   44.44        
  3.63        desigual+        381     4.   9.   44.44            
  3.63        arvore+           92     4.   9.   44.44            
  3.61 *    9 rapidamente      1645 *   3.   6.   50.00              
  3.61        va               1306     3.   6.   50.00                 
  3.61        turma            1282     3.   6.   50.00            
  3.61        pronto           1064     3.   6.   50.00            
  3.61        positiv+         1015     3.   6.   50.00            
  3.61        pern+             982     3.   6.   50.00               
  3.61        ment+             832     3.   6.   50.00               
  3.61        inspir+           705     3.   6.   50.00               
  3.61        imens+            676     3.   6.   50.00        
  3.61        identific+        669     3.   6.   50.00        
  3.61        formacoes         596     3.   6.   50.00        
  3.61        financia+         585     3.   6.   50.00        
  3.61        expand+           541     3.   6.   50.00        
  3.61        escolhi           494     3.   6.   50.00        
  3.61        entendendo        477     3.   6.   50.00        
  3.61        conviv+           301     3.   6.   50.00            
  3.61        autonomia+        116     3.   6.   50.00            
  3.61        amazon+            51     3.   6.   50.00            
  3.52        invest+           728     8.  23.   34.78               
  3.52        estrutur+         521     8.  23.   34.78        
  3.51        pass+             955    26.  97.   26.80               
  3.50        ano+               66    31. 119.   26.05            
  3.47        momento+          859    18.  63.   28.57               
  3.42 *    3 fui              1391 *  17.  59.   28.81                 
  3.39        concepc+          257     9.  27.   33.33            
  3.38 *    5 mais-do-que      1439 *   6.  16.   37.50                 
  3.33        fac+              550    15.  51.   29.41        
  3.27 *    9 so               1649 *  66. 281.   23.49              
  3.27        problem+         1049    12.  39.   30.77            
  3.16 *    7 na               1523 * 120. 541.   22.18              
  3.14 *    M ONG              1690 *   7.  20.   35.00              
  3.14        trazendo         1275     7.  20.   35.00            
  3.14        desenvolv+        379     7.  20.   35.00            
  3.13 *    6 ai               1459 *  78. 339.   23.01                 
  3.08        vai              1308    72. 311.   23.15                 
  3.04 *    7 este             1508 *   5.  13.   38.46                 
  3.04 *    4 antes-de         1401 *   5.  13.   38.46                 
  3.04        lazer             758     5.  13.   38.46               
  3.02        ide+              670    32. 126.   25.40        
  3.02        diz+              431    34. 135.   25.19        
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  3.01        feliz+            569     8.  24.   33.33        
  2.96 *    7 me               1514 *  44. 181.   24.31              
  2.91 *    7 cada-um          1486 *  10.  32.   31.25                 
  2.91        pela+             969    11.  36.   30.56               
  2.85        precis+          1030    30. 118.   25.42            
  2.77 *    9 bem             1612 *  33. 132.   25.00              
  2.77        signific+       1198     6.  17.   35.29            
  2.77        entendi+         479     6.  17.   35.29        
  2.77        acao              10     6.  17.   35.29            
  2.73        vivendo         1350     4.  10.   40.00                 
  2.73        veio            1315     4.  10.   40.00                 
  2.73        torn+           1262     4.  10.   40.00            
  2.73        rapid+          1095     4.  10.   40.00            
  2.73        mod+             857     4.  10.   40.00               
  2.73        lego+            762     4.  10.   40.00               
  2.73        ingles           699     4.  10.   40.00               
  2.73        financ+          587     4.  10.   40.00        
  2.73        desenh+          376     4.  10.   40.00            
  2.73        contrari+        292     4.  10.   40.00            
  2.73        baix+            126     4.  10.   40.00            
  2.69 *    5 tao             1457 *  26. 101.   25.74                 
  2.63 *    7 quem-e          1552 *   7.  21.   33.33              
  2.60 *    7 alguem          1473 *  12.  41.   29.27                 
  2.56 *    0 estamos         1367 *  11.  37.   29.73                 
  2.46 *    9 ja              1629 *  49. 208.   23.56              
  2.40 *    5 assim-que       1430 *   5.  14.   35.71                 
  2.40 *    2 houve           1385 *   2.   4.   50.00                 
  2.40 *    2 havia           1384 *   2.   4.   50.00                 
  2.23 *    7 ta              1559 *  92. 416.   22.12              
  2.19 *    7 naquela         1525 *   7.  22.   31.82              
  2.17 *    9 sempre          1647 *  22.  86.   25.58              
  2.15 *    4 pelo            1420 *  17.  64.   26.56                 
  2.11 *    5 mas             1440 * 128. 594.   21.55                 
  2.09 *    7 nosso           1533 *  13.  47.   27.66              
 
   
 Nombre de mots sélectionnés   :  389 
  
 
 -------------------------- 
 Classe n°  2 => Contexte B                       
 -------------------------- 
 Nombre d'u.c.e.                 :   3200. soit : 80.62 %  
 Nombre de "uns" (a+r)           :  52476. soit : 74.23 %  
 Nombre de mots analysés par uce :   7.71 
 
 chi2 identification      num   effectifs   pourc.    
 
11.35 *      *part_benat  1695 * 421. 488.   86.27                 
 8.67 *      *Part_Ben    1698 * 396. 462.   85.71   
 8.73        sent+        1191    36.  36.  100.00                   
 8.06        mor+          865    57.  60.   95.00                   
 7.26        numero        912    30.  30.  100.00                   
 7.10        risos        1146    79.  86.   91.86                   
 6.26 *    M JORGE        1681 * 260. 302.   86.09                 
 6.26        educ+         451    42.  44.   95.45                   
 5.80        uhum         1284    24.  24.  100.00                   
 5.61 *      *part_dec    1697 * 518. 616.   84.09                 
 5.52 *    M LEILA        1682 * 485. 576.   84.20                 
 5.32        tivess+      1258    22.  22.  100.00                   
 5.32        ouv+          936    22.  22.  100.00                   
 5.07        troc+        1280    21.  21.  100.00                   
 4.98 *    M SALETE       1691 *  29.  30.   96.67                 
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 4.83 *    7 aonde        1478 *  20.  20.  100.00                   
 4.83        bas+          134    20.  20.  100.00                   
 4.44        dia+          396    88.  99.   88.89                   
 4.35 *    7 quantos      1550 *  18.  18.  100.00                   
 4.27        pequen+       973    26.  27.   96.30                   
 4.27        compr+        248    26.  27.   96.30                   
 4.19 *    M CARMEM       1664 *  46.  50.   92.00                 
 4.10 *    M E_           1670 *  17.  17.  100.00                 
 4.04        bairro+       125    25.  26.   96.15                   
 3.86 *    6 oh           1464 *  16.  16.  100.00                   
 3.86 *    5 embora       1436 *  16.  16.  100.00                   
 3.86        epoca+        488    16.  16.  100.00                   
 3.81        cont+         296    24.  25.   96.00                   
 3.81        abr+            5    24.  25.   96.00                   
 3.62 *    8 terceiro     1593 *  15.  15.  100.00                   
 3.62 *    5 por-isso     1446 *  15.  15.  100.00                   
 3.62        registr+     1110    15.  15.  100.00                   
 3.62        observ+       918    15.  15.  100.00                   
 3.58        inteir+       712    23.  24.   95.83                   
 3.50        fic+          577   139. 161.   86.34                   
 3.44        jovens        743    36.  39.   92.31                   
 3.38 *    7 certa        1487 *  14.  14.  100.00                   
 3.38        vou          1357   133. 154.   86.36                   
 3.38        prazer+      1027    14.  14.  100.00                   
 3.38        gospel        635    14.  14.  100.00                   
 3.38        agua+          36    14.  14.  100.00                   
 3.13        minuto+       852    13.  13.  100.00                   
 3.13        meia          829    13.  13.  100.00                   
 3.13        associac+      99    13.  13.  100.00                   
 3.13        ador+          30    13.  13.  100.00                   
 3.01 *    M MERCIA       1687 *  40.  44.   90.91                 
 2.98        as             93   383. 458.   83.62                   
 2.91        jeit+         736    27.  29.   93.10                   
 2.89 *    9 mal          1635 *  12.  12.  100.00                   
 2.89 *    9 em-cima      1624 *  12.  12.  100.00                   
 2.89        unidos       1290    12.  12.  100.00                   
 2.89        perdid+       976    12.  12.  100.00                   
 2.89        obra          916    12.  12.  100.00                   
 2.89        favela+       560    12.  12.  100.00                   
 2.89        agradec+       33    12.  12.  100.00                   
 2.85        mae+          796    45.  50.   90.00                   
 2.80 *    M GERALDO      1675 *  56.  63.   88.89                 
 2.73 *    7 outras       1537 *  50.  56.   89.29                   
 2.70        igual+        673    26.  28.   92.86                   
 2.66 *    7 eles         1500 * 166. 195.   85.13                   
 2.66 *    0 estava       1370 *  19.  20.   95.00                   
 2.65 *    4 gracas-a     1417 *  11.  11.  100.00                   
 2.29 *    7 cada         1485 *  24.  26.   92.31                   
 2.17 *    7 poucos       1545 *   9.   9.  100.00                   
 2.08 *    8 dez          1577 *  23.  25.   92.00                   
 2.07 *    M HEITOR       1676 *  46.  52.   88.46                 
               
   
 Nombre de mots sélectionnés   :   66 
 Nombre de mots marqués        : 1217 sur 1694 soit  71.84% 
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