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RESUMO 

 

Este trabalho se insere em perspectivas interacionais, com  base nos pressupostos da 

Análise da Conversação, da Perspectiva Textual Interativa e da Linguística de Texto. A 

partir da questão norteadora que busca uma compreensão acerca da interação entre 

professor e alunos no processo de construção do conhecimento, temos como objetivos: 

descrever, analisar e interpretar aspectos da organização tópica em sala de aula no Ensino 

Fundamental, observando os procedimentos de abertura e fechamento dos tópicos nesse 

espaço específico. Partindo da expectativa de que os procedimentos de abertura e 

fechamento dos tópicos discursivos ocorrem por meio de marcas linguísticas, buscamos 

identificar que marcas são usadas nas aberturas e fechamentos dos tópicos na sala de aula 

investigada, no transcurso das interações durante o processo colaborativo do discurso 

instaurado entre professora e alunos. Assim sendo, embasamo-nos em autores que 

analisam questões específicas do texto em situação concreta de uso da linguagem, entre 

estes, Koch (1993, 1999), Jubran et al (1991), Jubran (2006), Pinheiro (2005), Penhavel 

(2010), Galembeck (2012), Barros (1991), Marcuschi (1986, 1990, 1991, 1998, 1999, 

2003, 2004a), Kerbrat-Orecchioni (2006), Fávero (1999, 2002) e Galvão (2004, 2010). 

Metodologicamente, orientamo-nos nos postulados da  pesquisa etnográfica, a fim 

de  realizar  a coleta dos dados, através de gravações em áudio e vídeo, que foram 

transcritos, em seguida, conforme a proposta do projeto NURC, com algumas adaptações. 

A análise dos dados ressaltados revelou que os procedimentos de abertura e de fechamento 

dos tópicos ocorreram pelo uso de marcadores discursivos, em especial o marcador 

“então”, propiciando-nos à compreensão de que esses elementos são importantes na 

organização tópica, contribuindo para assegurar a coerência e a coesão textual. Concluímos 

que a organização do tópico discursivo em sala de aula acontece  mediante ocorrências que 

auxiliam a explicitação do conteúdo de ensino e aprendizagem, tendo em vista às diversas 

necessidades de um plano acadêmico institucional,  cujo objetivo principal é a construção 

do conhecimento. 

 

Palavras Chaves: Interação em sala de aula; tópico discursivo; abertura e fechamento 

tópico. 



ABSTRACT 

This study is part of interactional perspective, focusing on Conversation Analysis  theories, 

from the Textual Interactive Perspective and Text Linguistics . This research, from its 

guiding questions, aims at understanding the interaction between teacher and students in 

the process of the knowledge construction  as well as at describing, analyzing and 

understanding aspects of topical organization speech in the classroom in elementary 

school, observing the opening and closing procedures of the speech topics in that particular 

space. Considering that the procedures for opening and closing of discursive topics occur 

through language marks, we tried to identify which speech marks are used in the opening 

and closing of the topics studied in the classroom, in interaction during the collaborative 

process of the discourse established between teacher and students. Therefore, this study is 

based on authors who analyze specific questions of the text in real context of language use: 

Koch (1993, 1999), Jubran et al (1991), Jubran (2006), Pine (2005), Penhavel (2010), 

Galembeck (2012), Barros (1991), Marcuschi (1986 , 1990, 1991 , 1998 , 1999, 2003 , 

2004a), Kerbrat - Orecchioni (2006), Favero (1999, 2002) and Galvão (2004, 2010). As a 

methodology of investigation, the study is focused on the postulates of ethnographic 

research in order to carry out data collection, through audio and video recordings which 

were transcribed, according to the NURC project proposal, with some adaptations. Data 

analysis showed that the procedures for opening and closing of the speech topics occurred 

by the use of discourse markers, in particular the marker "then", allowing us to understand 

that these elements are important in the topical organization speech, contributing to ensure 

textual cohesion and coherence. We conclude that the organization of the discursive topic 

in the classroom occurs through events that support the explicitness of the content of 

teaching and learning, considering the diverse necessity of an institutional academic plan, 

whose main objective is the construction of knowledge. 

 

Key Words: Interaction in the classroom; discourse topic; opening and closing topic. 
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CONVENÇÕES DE TRANSCRIÇÃO E ABREVIAÇÕES
1
 

 

Ocorrência Sinal Exemplo 

Incompreensão de palavras 

ou segmentos 

 (   ) Do nível de renda ... (   ) 

nível de renda nominal ... 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado 

(com o gravador) 

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou 

timbre) 

/ E comé / e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM 

moeda 

Prolongamento de vogal e 

consoante ( como s, r) 

:: podendo aumentar para ::: 

ou mais 

Ao emprestarem os :: eh:::: 

... o dinheiro 

Silabação - Por motivo de tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco .. Central ... 

certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos ... ou três 

razões ... 

Comentários descritivos do 

transcritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Identificação dos alunos A1, A2, A3 ...  

Superposição, 

simultaneidade de vozes 

      Ligando as 

      Linhas 

A. na      casa de sua irmã 

B.           sexta feira? 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no 

seu inicio, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem 

Citações literais ou leituras 

de textos, durante a 

gravação 

“...” Pedro Lima ... ah escreve na 

ocasião ... “O cinema falado 

em língua estrangeira...” 

 

                                                           
1
 Seguimos os padrões de transcrição propostas pelo NURC (Projeto de Norma Urbana Culta) cf. Preti (2006 

pp. 17 e 18) com a inserção dos elementos: Multi (todos os alunos com mesma resposta); Als (vários alunos 

com mesma resposta), Pesq, (pesquisador) Dir. (diretora), Vend. Vendedora  e A, B, C,... iniciais de nomes 

próprios presentes no texto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas são as pesquisas que têm discutido a sala de aula - seja no campo da 

linguística aplicada, seja nas áreas mais voltadas para  o ensino e a aprendizagem, ressaltando 

desde metodologias e atividades pedagógicas até os relacionados à organização da interação 

evidenciada em instituições de ensino (BARROS, 1991; GALVÃO, 1996; 2004). Porém, 

existem questões ainda carentes de investigação, quando buscamos, de maneira mais efetiva, 

observar a interação mediada pela língua, quando as pessoas se reúnem para o cumprimento 

dos objetivos da educação. 

Nessa direção, definimos como objetivo geral deste trabalho descrever, analisar 

e interpretar os procedimentos de abertura e fechamento de tópicos na interação em sala de 

aula. De modo específico, buscamos as marcas linguísticas que realizam essas ações no 

transcurso dos eventos de ensino aprendizagem e influenciam a forma como a interação se 

organiza no espaço da sala de aula.  

Nesse sentido, este trabalho tem como principais orientações a Perspectiva 

Textual-Interativa (PTI), a Linguística Textual (LT) e a Análise da Conversação (AC). 

A adoção da Perspectiva Textual-Interativa, neste trabalho, traz a explicitação 

da concepção de linguagem adotada, da natureza de seu objeto e de sua unidade de análise. 

Nessa direção, seguimos o que menciona Jubran (2006), para quem a linguagem é vista como 

forma de ação e de interação social que cognitivamente revela-se na competência 

comunicativa e linguística dos falantes. Conforme sugere a autora o texto, como objeto de 

estudo, é considerado em um processo dinâmico, exposto a pressões interacionais verificáveis 

na sua materialidade (Jubran, 2004), sob uma base teórica assentada em princípios da 

Pragmática, da Linguística Textual e da Análise da Conversação. 

De acordo com Jubran (2006), a perspectiva Textual-Interativa surgiu como 

uma proposta teórica no campo da linguística com o subgrupo reunido em torno da 

Organização Textual-Interativa, no bojo do projeto de Gramática do Português Culto Falado. 

Essa perspectiva apresenta, seguindo a teoria dos atos de fala, a linguagem como interação, 

como atividade verbal imbricada no contexto tempo-espaço e sócio histórico em que 

interactantes relacionam-se e constroem liames interativos; assim sendo, a perspectiva 

Textual-Interativa compreende a linguagem enquanto ação. Para tanto, a interação verbal é 

analisada na condição de produto do exercício de uma competência interativa. 
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Para essa autora, tal competência fica evidenciada nos subsistemas que a 

compõem, tais como o fonológico, o morfossintático e o textual. É, portanto, através dos 

dados postos no texto, possível identificar os indícios do modo de funcionamento desse 

sistema de desempenho dos interactantes. 

Koch et al (2003), sinalizam que as regularidades do texto se manifestam como 

princípios de estruturação, definidos pelo caráter sistemático de determinados procedimentos 

de formulação textual. 

Por visualizar a interação enquanto ação, e com base em Pinheiro (2005), é 

possível dizer que o texto falado tem características que estão relacionadas às condições 

provisórias de sua formulação; ele é produzido – e coproduzido – de maneira dinâmica e 

momentânea pelos interactantes. Tal emergencialidade vai refletir-se nas ações linguísticas e 

mostrar-se, através de fenômenos, conforme menciona Pinheiro (2005, p.10): “interrupções, 

reinícios, correções, paráfrases, repetições, inserções”. Segundo o autor, estes evidenciam o 

processo de formulação do texto falado e têm importante papel pragmático no transcurso da 

interação, funcionando como sustentáculo desta. 

Pinheiro (2005) nos aponta que no âmbito do Projeto de Gramática do 

Português Falado, as noções de formulação – vistas na condição de processamento do texto – 

e  interação caminham juntas pelas próprias especificidades da construção do texto falado.  

O grupo de Organização Textual-Interativa assume uma perspectiva 

funcionalista, ao ver a linguagem como interação social, na qual as descrições das expressões 

linguísticas levam em consideração o funcionamento em situações de interação concreta. 

Reconhecemos as contribuições que essa perspectiva traz para o presente trabalho, assumindo 

o enfoque da linguagem enquanto interação.  

Além desse, outro campo de estudos se soma a este olhar, observando a 

interação que se realiza textualmente tanto na modalidade falada quanto na escrita.  

A seguir, faremos considerações à Linguística Textual que ressalta os 

contextos linguísticos de realização da interação. 

Segundo Koch (1994), a Linguística Textual tem como objeto de investigação 

o texto enquanto manifestação da linguagem. Neste sentido, a adoção do texto e do discurso 

como unidades básicas dos estudos linguísticos não foi um processo unitário e uniforme, já 

que houve várias orientações, às quais correspondiam diversas propostas teórico-

metodológicas. De forma mais ampla, essas propostas podem ser reunidas em duas 

tendências: a Análise do Discurso de linha francesa e a Linguística Textual, esta oriunda, 

sobretudo, dos países germânicos (Alemanha, Países-Baixos) ou do Reino Unido. 
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Na primeira, as preocupações são o sujeito da enunciação (situado num dado 

momento histórico), os sentidos produzidos por ele e a ideologia imbricada em sua 

mensagem. A Linguística Textual tem por objeto específico os processos de construção 

textual, por meio dos quais os participantes do ato comunicativo criam sentidos e interagem 

com outros seres humanos. Segundo Galembeck (2005), no desenvolvimento da Linguística 

Textual, três fases foram primordiais, a saber: análises transfrásticas, gramáticas de texto e a 

linguística textual. 

As análises transfrásticas ainda não consideravam o texto como o objeto de 

análise, já que o percurso ainda é da frase para o texto. Já as Gramáticas de Texto, de acordo 

com Marcuschi (1999), pela primeira vez propuseram o texto como o objeto central da 

Linguística e, assim, procuraram estabelecer um sistema de regras finito e recorrente, 

partilhado por todos os usuários de uma língua. Esse sistema de regras habilitaria os usuários 

a identificar se uma dada sequência de frases constitui (ou não) um texto e se esse texto é bem 

formado. 

Koch (2004) salienta que, na primeira fase, os estudiosos da linguística textual 

preocuparam-se, basicamente, com o estudo dos mecanismos interfrásticos (parte do sistema 

gramatical da língua). Tal uso asseguraria a duas ou mais sequências o status de texto. 

Segundo a autora, foi ainda nessa fase que a linguística textual, considerando o texto como 

uma unidade linguística superior à sentença, surgiu entre os linguistas, de formação 

gerativista, a preocupação com a construção de gramáticas textuais, análogas às gramáticas da 

frase. Para tal construção, fazia-se necessário observar que as gramáticas de texto deveriam 

inicialmente determinar os princípios de constituição, “os fatores responsáveis pela sua 

coerência, às condições em que se manifesta a textualidade; levantar critérios para a 

delimitação de textos e diferenciar as várias espécies de texto”. (KOCH, 2004, p. 5). 

As gramáticas de texto tiveram o mérito de estabelecer duas noções basilares 

para a consolidação dos estudos concernentes ao texto/discurso. A primeira noção é a da 

verificação de que o texto constitui uma unidade linguística mais elevada e se desdobra em 

unidades menores, igualmente passíveis de classificação. A segunda noção constitui o 

complemento e a decorrência da primeira noção enunciada: não existe continuidade entre 

frase e texto, uma vez que se trata de entidades de ordem diferente e a significação do texto 

não constitui, unicamente, o somatório das partes que o compõem. 

Como lembra Marcuschi (1998), no final da década de 1970, passou-se a 

considerar  a noção de textualidade, estabelecida por Beaugrande e Dressler (1981), como 

modo múltiplo de conexão ativado sempre que ocorrem eventos comunicativos. 
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Outras noções relevantes da Linguística Textual são contexto (genericamente, 

o conjunto de condições externas à língua, e necessários para a produção, recepção e 

interpretação de texto) e interação (pois o sentido não está no texto, mas surge na interação 

entre o escritor/falante e o leitor/ouvinte). O desenvolvimento da Linguística de Texto decorre 

de outra concepção de língua, vista enquanto sistema real e de uso em determinados contextos 

comunicativos. Assim, o conceito de texto não mais é encarado como um produto pronto e 

acabado, mas como um processo, uma unidade em construção. Com isso, fixou-se, como 

objetivo a ser alcançado, a análise e explicação da unidade texto em funcionamento. 

Para Koch (1994), a Linguística Textual tem por objeto particular de 

investigação não mais a palavra, ou a frase isolada, mas o texto, considerado como a unidade 

básica de manifestação da linguagem. Isso porque o homem se comunica por meio de textos 

nos quais ocorrem fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no seu interior. 

Galembeck (2005) comenta, embasado na reflexão de Marcuschi (1998), que a 

Linguística Textual, nesse estágio de sua evolução, assume nitidamente “uma feição 

interdisciplinar, dinâmica, funcional e processual, que não considera a língua como entidade 

autônoma ou formal”. 

Por sua vez a Análise da Conversação tem raízes na Etnometodologia, corrente 

da sociologia americana surgida na Califórnia, tendo como seu principal marco fundador a 

publicação do livro Studies in Ethnomethodology (Estudos sobre Etnometodologia), de 

Garfinkel em 1967. Para ele, a Etnometodologia  não é uma doutrina homogênea, mas uma 

tendência das ciências sociais, na qual os pesquisadores buscam o estudo do sentido dos 

atores e agentes sociais atribuídos à sua própria prática social. 

Essa linha de investigação elencou uma série de conceitos que traduziram 

perspectivas epistemológicas e metodológicas do conjunto de ideias defendidas. Muitos 

desses conceitos, como relatabilidade (ou accountability), intersubjetividade, 

prática/realização, indicialidade e reflexividade, produzidos pelos atores, dão origem às 

ações sociais. Esses conceitos não foram criados por etnometodólogos, mas assumidos a partir 

de outras correntes e áreas do conhecimento, imputando sobre eles alguma modificação ou 

acréscimo. Assim, observamos que uma das principais contribuições da Etnometodologia 

reside no fato de podermos nos valer do olhar dos participantes para entender o que eles estão 

fazendo. 

Coulon (1995a), por sua vez, afirma ser a linguagem que interessa aos 

etnometodólogos não é a culta, dos linguistas eruditos ou aquela dos discursos estruturados 
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academicamente, mas aquela do dia a dia, utilizada pelo cidadão comum, nas suas ações 

práticas do cotidiano. 

Cicourel (1977) estabelece ser o método utilizado pelos Etnometodólogos ou 

mesmo do linguista que, pretendendo descrever a estrutura da linguagem, utiliza-se da 

elocução ou da fala para construir a sua gramática. Conforme a visão do autor, a linguagem é 

assumida enquanto atividade para estabelecer as relações entre as línguas e seus usuários e, 

portanto, para a ação que se realiza na e pela linguagem. Assim sendo, nas relações sociais, as 

pessoas interagem socialmente por meio de uma língua, das mais diversas formas e com os 

mais diversos propósitos. Ressaltamos que essa visão de Cicourel data de 1977 e, na 

atualidade, linguistas como Marcuschi (1983) e Koch (1994), entre outros, também assumem 

o contexto de desenvolvimento da interação como preocupação em suas investigações. 

As interações e o modo como tratam suas ações e as ações dos outros são o 

foco de análise dos etnometodólogos. Nessa direção, Coulon (1995) relata que depois de 

algum tempo, 

 

A Etnometodologia começa a cindir-se em dois grupos: o dos analistas da 

conversação, que tentam descobrir em nossas conversas as reconstruções contextuais 

que permitem lhes dar um sentido e dar-lhes continuidade; e o dos sociólogos, para 

os quais as fronteiras reconhecidas de sua disciplina se acham circunscritas aos 

objetos mais tradicionais que a sociologia estuda, como a educação, a justiça, as 

organizações, as administrações, a ciência (COULON; 1995, p. 26). 

 

Segundo o autor, os métodos tradicionais da Sociologia trabalham com 

conceitos apriorísticos em relação a classes sociais, grupos étnicos, gêneros, poder, dentre 

outros. 

Os etnometodólogos investigam como, nos eventos de interação, as pessoas se 

organizam de forma a constituir essas identidades (e relações), de maneira que sejam 

relevantes socialmente, em contextos situados. A AC pode ser entendida, como um dos 

aparatos através do qual essa investigação é passível de ser realizada, pontuando-se aqui as 

preocupações com a língua na interação em um contexto específico. 

Com essa motivação, e ainda em seus primórdios, a AC assumiu a preocupação 

básica com a vinculação situacional e, por consequência, com o caráter pragmático da 

conversação e de toda a atividade linguística cotidiana. Nessa direção, Kerbrat-Orecchioni 

(2006) afirma que essa linha de estudos não tem por objetivo as frases abstratas, soltas e 

descontextualizadas. 

Embasados nos estudos de Garcez (2008), compreendemos que há diferenças 

teóricas e metodológicas entre as duas correntes de origem Etnometodológica:  a Análise da 
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Conversa Etnometodológica (ACE) e a AC. A primeira objetiva descrever os procedimentos 

usados por quem conversa para produzir o próprio comportamento, entender e lidar com o 

comportamento dos outros.  O interesse inicial não está na linguagem em si, na sua descrição, 

mas na articulação dos métodos de ação social humana (análise da conversa socialmente 

organizada), segundo a perspectiva dos participantes, o que se fala e como se fala.  

A segunda, representada no Brasil pelo estudo de Marcuschi ([1986]2003), se 

preocupa com a descrição linguística do texto falado e/ou escrito. É essa segunda linha que 

assumimos e, a partir dela, buscamos compreender como o professor e os alunos interagem no 

transcurso das aulas do ensino fundamental e contribuem para a construção conjunta do 

conhecimento. 

Marcuschi ([1986]2003, p. 19) afirma ser necessário para que ocorra 

conversação: 

 

(i) interação entre pelo menos dois ou mais falantes; (ii) alternância de turnos entre 

os interactantes; (iii) presença de uma sequência coordenada das ideias; (iv) 

execução numa identidade temporal; (v) envolvimento numa interação centrada. 

Essas características servem para enfatizar que a conversação só é considerada como 

tal quando realizada entre dois ou mais falantes de forma espontânea. 

 

Para este autor, a conversação é uma prática social de natureza dialógica que 

apresenta características básicas na sua estrutura organizacional. Para ele, “a conversação é a 

primeira das formas de linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual 

nunca abdicamos pela vida afora” (MARCUSCHI, [1986]2003, p. 14). 

Na perspectiva dos estudos marcuschianos, Dionísio (2001) afirma que a 

Análise da Conversação se preocupa em analisar materiais empíricos, orais, contextuais, 

considerando também as realizações entonacionais e o uso de gestos ocorridos durante o 

processamento da conversação, tendo em vista que as interações se organizam mediante as 

contribuições dos interactantes em uma construção conjunta. 

Questões que abordam a compreensão interpessoal em uma interação face a 

face, como os interactantes compreendem se sua mensagem está sendo compreendida pelo 

outro, que consciência tem de estarem agindo de maneira coordenada e cooperativa, como 

utilizam seus conhecimentos linguísticos, além de outros, são preocupações dessa linha de 

estudos (AC).  

Com base em Castilho (2002), assumimos que a AC é uma atividade 

linguística básica que integra as práticas diárias de qualquer cidadão, independentemente de 

seu nível sociocultural. Assim sendo, a conversação na condição de objeto de estudos é uma 
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combinação de elementos psicossociais e linguísticos, já que constroem, de maneira 

colaborativa, a interação. 

Outro tema tratado em profundidade pelos analistas da conversação é o sistema 

de organização de turnos nas interações, como bem investigaram os pesquisadores americanos 

Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), tornando-se referência acerca do assunto. Os estudos 

realizados por esses autores revelam que a alternância ou revezamento entre os falantes é 

metodicamente produzidos no curso das interações. É no próprio processo de conversação que 

os interactantes estabelecem a coordenação necessária entre as atividades de um e de outro, de 

modo a configurar uma ordem que garanta a fala de um por vez e que não surgirão silêncios 

inesperados no diálogo.  

Compreendemos então ser a AC uma perspectiva de trabalho que oferta 

contribuições relevantes para a constituição desta pesquisa, por trazer as bases das relações 

interacionais, haja vista que as pessoas se comunicam, compreendem-se e interagem 

discursivamente.  

As três linhas de estudos observadas nos mostraram que há campos distintos de 

atuação, contudo, cada uma ao seu olhar, traz fundamentos linguísticos que corroboram para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Partimos da expectativa de que, na interação em sala de aula, tópicos 

discursivos possibilitam que conteúdos planejados sejam evidenciados a partir de 

metodologias específicas. Ainda, que atividades pedagógicas, tarefas, entre outros, sejam 

introduzidos, desenvolvidos e fechados, mediante a modalidade falada da língua durante o 

processo interacional, cujas especificidades nos possibilitam observar um texto que mostra o 

processamento cognitivo em elaboração.  

Nesse cenário, a identificação de aberturas e fechamentos dos tópicos traz, para 

este estudo, uma discussão que possibilita a compreensão da maneira pela qual o discurso do 

professor e dos alunos em sala de aula se organiza dentro do universo de conhecimento 

acadêmico, por meio de focos de relevância. A partir dessas observações, orientamos nossa 

reflexão pela pergunta: por meio de quais marcas linguísticas acontecem os procedimentos de 

abertura e fechamento dos tópicos em sala de aula? Além disso: Que marcadores discursivos 

(doravante MDs) evidenciam esses procedimentos?  

Apesar de alguns trabalhos sobre o tópico discursivo em sala de aula haver 

construído saberes sobre essa vertente do conhecimento, tal como Jubran et al (1991), Galvão; 

(1996; 2004), Pinheiro (2005), Jubran (2006) e outros, cremos que ainda há aspectos a serem 

investigados no que concerne a este campo de estudos, por exemplo, em salas de aula 
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do ensino fundamental. Daí nossa preocupação em direcionar a investigação aos processos de 

organização tópica, especificando a abertura e o fechamento tópico, nesse nível de ensino, 

como forma de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a interação em 

situações de ensino e  aprendizagem. 

Assim sendo, no primeiro capítulo, destacamos os meios de realização da 

pesquisa, como forma de situar o leitor acerca de nossos propósitos. Para tanto, realizamos a 

caracterização da pesquisa, do cenário do qual participamos, das especificidades dos 

pesquisados, além de apontarmos a maneira pela qual os dados foram coletados e tratados. 

No segundo capítulo, no qual tecemos as considerações teóricas, construímos, 

em três seções distintas, uma abordagem dos estudos realizados na Perspectiva Textual-

Interativa, seguindo os estudos de Jubran et al (1991), Pinheiro (2005), Jubran (2006), 

Penhavel (2010) entre outros, para compreendermos o texto falado enquanto “uma forma de 

ação e de interação social”; a partir da visão da Linguística de Texto, apresentamos as 

contribuições de Travaglia (1993), Koch (1994) e outros para observar o texto, não como um 

produto acabado, mas em seu processo contínuo de construção; ainda, buscamos na Análise 

da Conversação, a partir dos estudos de Barros (1991), Brown e Yule (1983), Marcuschi 

(1983), Kerbrat-Orecchioni (2006), entre outros, a compreensão sobre os procedimentos pelos 

quais as interações em sala de aula se desenvolvem.  

No terceiro capítulo discutimos a interação como o objeto macro de 

investigação de nosso trabalho. Nessa direção, compreendemos a interação enquanto ação 

partilhada entre interactantes ao estabelecerem conexões de compreensão mútua e de 

construção de relações sociais. Buscamos estabelecer um diálogo entre pesquisadores, tais 

como Steinberg (1988), Marcuschi (1999), Dionísio (2001), Morato (2004), Kerbrat-

Orecchioni (2006), os quais assumem a interação como um de seus campos de estudo. Nesta 

linha, focalizamos a interação em sala de aula, por entendermos ser um campo de grande 

relevância em nossa pesquisa. Para esta descrição, foram basilares as contribuições de Barros 

(1991), Cajal (2001), Matêncio (2001), Galvão (2004), Silva (2006). 

Tendo por objeto de estudo o evento interativo aula, ressaltamos a tipologia de 

aulas proposta por Marcuschi (2004b), objetivando uma classificação dos dados desta 

pesquisa que em função da tipologia das aulas predominantemente socráticas
2
, há influências 

                                                           
2
 As aulas são organizadas a partir de perguntas e respostas gerenciadas pelo professor, além disso, há 

preocupação da professora com a manutenção do tópico de ensino e de aprendizagem para que esse seja 

cumprido no desenvolvimento da interação. 
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na organização tópica permitindo que seja a professora detentora dos procedimentos de 

abertura e fechamento dos tópicos. 

Abordamos, também nesse capítulo, o tópico discursivo enquanto categoria de 

análise. Neste sentido, refletimos sobre as noções mais gerais de tópico, com base nos estudos 

de Barros (1991), Marcuschi (1991), Fávero (1999), Galvão (1996, 2004) Pinheiro (2005), 

Galembeck (2012), Koch e Travaglia (1993), Koch (2008). Ainda, neste capítulo, discutimos 

os MDs embasados nos postulados de Penhavel (2010), Risso (1996), Pinheiro (2005), Risso 

(2006) e Santos (2012), além de tratarmos, de maneira mais específica, da organização do 

tópico discursivo. 

No quarto capítulo, apresentamos nossas observações, à luz da teoria, 

observando os procedimentos de abertura e fechamento de cada tópico identificado nos dados 

gravados, transcritos e analisados. Embora tenhamos observado os subtópicos como parte da 

organização tópica, mantivemos o foco, neste trabalho, apenas nos níveis do supertópico e 

tópico. 

Por fim, destinamos parte de nosso trabalho para apresentar nossas 

contribuições a partir daquilo que foi resultante dos dados analisados e, em seguida, a 

bibliografia utilizada para embasar as reflexões e as análises de dados. 
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2 METODOLOGIA 

 

A dimensão ideológica se relaciona às escolhas do pesquisador. Quando 

definimos o que pesquisar, a partir de que base teórica e como pesquisar, 

estamos fazendo escolhas que são, mesmo em última instância, ideológicas. 

A neutralidade da investigação científica é um mito. 

Suely Ferreira Deslandes (1992) 

 

 

O processo de construção de saberes efetivamente passa por um leque de 

interações, o que permite uma constante troca de conhecimentos convergidos para a 

consolidação de significações e ressignificações, levando-nos a construir conhecimentos. 

Para a construção deste texto dissertativo, inicialmente, definimos o foco de 

nossa investigação para, em seguida, irmos a campo em busca  da definição do universo a ser 

pesquisado e os necessários contatos para a realização do trabalho. Já com o campo definido, 

iniciamos o processo de coleta dos dados em uma perspectiva etnográfica. Estando o 

pesquisador devidamente ambientado, teve início a coleta dos dados que, depois de 

transcritos, foram  interpretados à luz das perspectivas teóricas estudadas. 

Tendo por objetivo observar por quais procedimentos discursivos são abertos e 

fechados os tópicos no transcurso da interação em sala de aula do ensino fundamental (Anos 

Iniciais) na cidade de Lajes/RN, elencamos as seguintes questões de pesquisa: 

a) Como se organiza a interação entre professor e alunos no espaço 

da sala de aula? 

b) De que maneira são identificados os supertópicos e tópicos que 

se desenvolvem na interação? 

c) Por meio de que marcas linguísticas ocorrem as aberturas e os 

fechamentos dos tópicos em sala de aula? 

 

2.1 Mapeando a pesquisa 

As primeiras leituras foram determinantes para a definição do caminho 

escolhido. Observamos, naquele momento, pela leitura da obra Análise da Conversação: 

Princípios e Métodos, da pesquisadora Catherine Kerbrat-Orecchioni (2006), a possibilidade 

de construir conhecimentos no campo do processo interacional em sala de aula. As 

observações oriundas da Perspectiva Textual Interativa, somadas à Linguística Textual e a 
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Análise da Conversação, trouxeram-nos contribuições determinantes para a escolha do tema 

da pesquisa, permitindo diversos olhares acerca do assunto. Além disso, possibilitou que 

assim pudéssemos compreender como o tópico discursivo atua enquanto organizador do 

discurso na interação em sala de aula. 

Kestring (2001, p. 81) afirma que “Fazer pesquisa é defender uma ideia, 

fundamentando-a com bibliografias; é crescer profissionalmente e adquirir conhecimentos.” 

Podemos compreender que a pesquisa possibilita gerar e adquirir novos conhecimentos sobre 

si mesmo – quem pesquisa – ou sobre o mundo no qual se vive e resolve problemas para 

atender às necessidades de compreensão de pesquisador. 

Nessa direção, pesquisas trazem imbricadas em si preferências, valores e 

princípios que orientam o pesquisador. Conforme Richardson (1999), podemos dizer que todo 

pesquisador é donatário de sua própria ideologia e esta influirá na execução e produto final de 

seu trabalho. 

 Santos (2002) propõe os seguintes passos sobre os critérios de uma pesquisa 

para atender aos objetivos de uma pesquisa e se pauta em critérios definidos de acordo com o 

tipo a ser executado.  

 

 

Figura  1 – Critérios da pesquisa (SANTOS, 2002, p 25-30). 

 

Assim sendo, o estabelecimento de critérios para a realização da pesquisa 

norteia o pesquisador para a construção de mecanismos que lhe permitirão avançar de maneira 

objetiva no transcurso de seu trabalho, evitando desdobramentos que estão para além de seus 

focos iniciais e daqueles dos quais não deve afastar-se.  

No quadro abaixo, apresentamos um modelo de enquadramento de pesquisas 

proposto por Richardson (1999) que complementa o que dissemos.  
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Classificação da Pesquisa Tipos da Pesquisa 

Quanto à finalidade Pesquisa básica ou fundamental 

Pesquisa Aplicada ou tecnológica 

Quanto à natureza Pesquisa Observacional 

Pesquisa Experimental 

Quanto à forma de abordagem  Pesquisa Qualitativa 

 Pesquisa Quantitativa 

- Descritiva 

- Analítica 

Quanto aos objetivos Pesquisa Exploratória 

Pesquisa Explicativa 

Quanto aos procedimentos técnicos Pesquisa Bibliográfica 

Pesquisa Documental 

Pesquisa de Laboratório 

Pesquisa de Campo 

Quanto ao desenvolvimento no tempo Pesquisa Transversal 

Pesquisa Longitudinal 

Pesquisa Prospectiva 

Pesquisa Retrospectiva 

Quadro 1 - Classificação de pesquisas (RICHARDSON, 1999 p. 35-36). 

 

Seguindo o modelo proposto pelo autor, nossa pesquisa se classifica quanto à 

finalidade como uma pesquisa básica de natureza observacional, com abordagem qualitativo-

descritiva. Quanto aos objetivos, é explicativa e, no tocante aos procedimentos técnicos, 

configura-se como pesquisa de campo de caráter retrospectivo e investiga os objetos que 

contribuem para a organização da interação e estabelecimento do tópico no evento interativo 

denominado aula. 

2.2 O objeto de estudo 

O trabalho efetivamente começou a se configurar com a seleção do objeto de 

estudo que se fez opção por investigar, como dito anteriormente, a organização da interação 

em sala de aula, ressaltando o tópico discursivo como um dos elementos no processo de 

interação. 

 

2.3 A perspectiva metodológica da pesquisa 

Partimos do pressuposto de que as aulas podem apresentar semelhanças e 

diferenças entre si, porém, de modo geral, seguem um ritual comum. Daí, crermos ser 

possível fazer generalizações mesmo tendo coletado os dados em uma única sala de aula.  

A pesquisa teve por base a etnografia, já que estivemos presente na sala de aula 

para observarmos as interações e constituirmos um corpus de investigação. Com base nas 

palavras de Watson-Gegeo (1988), podemos dizer que essa se trata de uma abordagem 

originariamente desenvolvida na Antropologia que se propõe a descrever e a interpretar ou 
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explicar o que as pessoas fazem em um determinado ambiente (salas de aula, por exemplo) e 

os resultados de suas interações e o seu entendimento do que estão fazendo  

Em outras palavras, esse tipo de pesquisa procura descrever, analisar e 

interpretar o conjunto de entendimentos e de conhecimentos específicos compartilhados entre 

participantes que guiam seus comportamentos naquele contexto específico. Partindo deste 

princípio, os dados foram coletados por meio de gravações em áudio e vídeo, que em seguida 

foram transcritas, seguindo as orientações do projeto NURC e, por fim, foram analisados e 

interpretados os dados coletados. 

Acerca da pesquisa etnográfica, Erickson (1986) ressalta que esta, por sua 

natureza interpretativa, é intrinsecamente democrática e constitui um deliberado envolvimento 

do pesquisador com o local da pesquisa, que observa com especial atenção as questões que o 

professor formula na rotina da sala de aula; ressalta, ainda, que professores experientes 

servem de modelos para os menos experientes. 

Cajal (2001 p. 134), afirma que “etnografia é tornar familiar o estranho, é 

problematizar o que parece comum, tornar visíveis e explícitas ações não percebidas 

rotineiramente, exatamente por serem consideradas óbvias”. 

Nessa direção, o trabalho de Souza (2013) empregou o método empírico-

indutivo de natureza qualitativa. A autora, inicialmente, inseriu-se no ambiente pesquisado 

com a compreensão de que essa ação “envolve a observação e a participação dos sujeitos 

envolvidos num determinado evento ou cenário. Esses sujeitos (pesquisador e pesquisado) 

devem manter uma relação de aproximação, a fim de identificar e atribuir significados 

coerentes às ações e à realidade da vida cotidiana dos participantes” (SOUZA; 2013, p. 18).  

Nas palavras de André (2004, p.28),  pesquisa etnográfica é “quando (o 

pesquisador) faz uso das técnicas que tradicionalmente são associadas à etnografia, a 

observação participante, o respeito à realidade do universo pesquisado, a entrevista intensiva e 

a análise de documentos”. Esse procedimento se justificou pela necessidade da imersão do 

pesquisador no universo da sala de aula, primando para que essa ‘intrusão’ produzisse o 

menor impacto possível em alunos e professor. 

Os autores destacam a importância da inserção do pesquisador no ambiente a 

ser pesquisado já que é uma forma de melhor compreender realmente o que ocorre nestes 

locais. 
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2.4 Etapas da pesquisa 

A pesquisa começou a se configurar a partir das leituras orientadas que 

permitiram a definição do foco para a investigação. Para dar início ao processo de coleta de 

dados, visitamos a Secretaria de Educação do município de Lajes - RN, objetivando discutir 

os intentos da pesquisa. Na oportunidade, solicitamos autorização para a realização do 

trabalho, que está materializada na assinatura de um termo, permitindo amplo acesso à escola. 

Igual processo também se deu junto à direção da escola, com a professora titular da sala e 

com os pais e/ou responsáveis, tendo também esses, assinado igual termo de autorização para 

a realização da investigação. 

Em seguida, houve o período de imersão do pesquisador no campo pesquisado 

para, na sequência, dar-se início ao procedimento de coleta dos dados, os quais, 

posteriormente, foram transcritos. Após essas ações, os dados foram analisados permitindo a 

identificação dos supertópicos e tópicos, os procedimentos de abertura e fechamento desses e, 

por fim, com base nas análises, redigiu-se este texto dissertativo. 

 

2.5 Caracterização do campo 

 

A unidade escolar, denominada Escola Municipal Professora Marta Bezerra da 

Rocha, oferta as modalidades de ensino infantil e fundamental (anos iniciais) nos turnos 

matutino e vespertino. Está localizada na região urbana da cidade de Lajes, no estado do Rio 

Grande do Norte. 
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Figura 2 – Fachada da Escola Municipal Professora Marta Bezerra
3 

 

                                                                                         (fonte: arquivo pessoal) 

 

As salas disponíveis para as aulas são amplas e apresentam número de cadeiras 

compatíveis com os estudantes matriculados em cada sala. Há espaço para recreação, 

alimentação, uma biblioteca, um laboratório de informática e salas administrativas. 

O quadro de professores é composto por profissionais de carreira, em sua 

maioria com curso de graduação em Pedagogia. A professora, colaboradora desse trabalho, 

cursou graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UERN/Campus Açu e trabalhou (em 2011) com duas turmas de quarto ano (anos iniciais) nos 

dois turnos ofertados pela escola.  

A turma selecionada – 4º ano B – compunha-se de 30 estudantes matriculados, 

sendo 19 do sexo masculino e 11 do sexo feminino. A disposição das cadeiras é apoiada no 

modelo tradicional de fila indiana, havendo constantes trocas de lugares por razões 

disciplinares. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Todas as imagens aqui utilizadas foram devidamente autorizadas para uso acadêmico. 
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Figura 3 – Sala de aula pesquisada 

 

                                                                                          (fonte: arquivo pessoal) 

 

No tocante à temporalidade, os dados foram coletados durante seis meses
4
. As 

aulas aconteceram no turno vespertino, com início às treze horas e término às dezessete horas 

e vinte minutos. De acordo com circunstâncias especiais, esse período podia ser encurtado, 

motivado por reuniões administrativas ou de pais e mestres, entre outras.  

O conjunto de alunos que compunha a sala era, em sua maioria, de residentes 

da zona urbana, a exceção de dois alunos que residiam na comunidade nominada de 

Firmamento. Sessenta por cento dos alunos eram oriundos de escolas da rede privada de 

ensino da cidade de Lajes e outras localidades.  

Identificamos, também, que os alunos recebem do poder público federal (via 

poder municipal) o material didático necessário ao desenvolvimento das atividades ao longo 

do ano letivo.  

 

2.6 A coleta de dados 

 

A coleta de dados estendeu-se durante o primeiro semestre de 2011, nos meses 

de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Inicialmente, adentramos à sala de aula 

tentando, da melhor forma, nos aproximar daquele grupo, a fim de diminuirmos o impacto 

causado pelo equipamento de vídeo no ambiente de ensino. Nos primeiros dois meses 

(fevereiro e março) de nossa observação, não foram realizadas gravações ou entrevistas, mas 

                                                           
4
 Seis meses compreendem o tempo total de permanência do pesquisador na sala, o período de efetiva gravação é 

um pouco menor, cerca de quatro meses.  
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um trabalho de contato com a turma, quando tomamos parte igualmente das atividades 

propostas pela professora colaboradora para seus alunos. 

Tal preocupação foi motivada pela necessidade de estabelecer uma relação de 

confiança entre o pesquisador e os pesquisados, de forma que não fosse o primeiro ‘um corpo 

estranho’ ao universo da sala de aulas. Após dois meses de efetiva interação junto à professora 

colaboradora e seus alunos, a coleta de dados teve início. 

Para realizar a coleta de dados, lançou-se mão de uma câmera instalada no 

computador tipo notebook colocada, durante a coleta, em locais diversos da sala, com o 

objetivo de captar diferentes pontos de visão e possibilitar uma melhor leitura dos dados. Vale 

salientar que o equipamento utilizado permite a gravação de imagens com áudio. 

Em paralelo ao tempo de gravação, foram feitas anotações das percepções do 

pesquisador que contribuíram para a tessitura das análises. 

 

2.7 O corpus 

 

Optamos por uma escola
5
 da rede municipal de ensino da cidade de Lajes-RN, 

especificamente, uma turma de quarto ano do ensino fundamental (anos iniciais). O que  

motivou a escolha foi o acesso de que dispunha o pesquisador com gestores e professores, o 

que facilitou o processo de negociação para sua inserção no ambiente escolar. 

Para a constituição do corpus deste trabalho, foram gravados cerca de 500 

minutos de aula e, desses, foram transcritos cerca 250, os quais constituem cinco aulas 

gravadas em áudio e vídeo. Dessas aulas, três foram selecionadas para análise, com tempo 

total de 144 minutos 33 segundos, conforme exposto no quadro 2, tendo-se por critério a 

clareza do áudio e a qualidade das imagens obtidas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Compreende-se por escola neste trabalho não a estrutura física, mas sim, todo o universo que a compõe 

pedagogicamente. 
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Quadro 2 – Identificação das Aulas 

Ordem Disciplina Assunto da aula Duração  

(em minutos e 

segundos) 

Aula 1 Cultura Cultura dos Índios 46.38 

Aula 2 Cultura Valores para a vida 55.02 

Aula 3 Ciências Poluição 42.53 

                                                               TOTAL 144.33 

                                                                                                                         (fonte: dados da pesquisa) 

 

As aulas tiveram duração média de cinquenta minutos, podendo variar para 

mais ou menos, de acordo com a realidade vivenciada em cada aula. Essas aulas foram 

transcritas seguindo os padrões propostos pelo Projeto NURC/USP/SP, com adaptações, 

conforme explicitado na página xiv. 

Buscamos demonstrar, neste capítulo, o processo pelo qual os procedimentos 

metodológicos foram realizados, além de apresentar o campo de investigação. Orientamo-nos 

pelas questões e objetivos propostos para este trabalho e embasamos ‘esse trilhar’ no 

conhecimento já produzido por outros pesquisadores. 

No capítulo a seguir, no capítulo seguinte, discutiremos a interação enquanto 

maneira pela qual as pessoas se relacionam discursivamente; observaremos a interação 

realizada em sala de aula e, por tratar do evento interativo aula, para fechar este capítulo, 

traremos a tipologia proposta por Marcuschi (2004b), para esse tipo de evento.  
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3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 

O homem vale-se da comunicação para todas as suas 

ações e por meio dela partilha com outros suas experiências. 

Assim, não se pode estudar o ser humano isoladamente sem 

levar em conta suas experiências interpessoais. 

(Sullivan apud Stefanelli, 1993).  

 

 

 

3.1  AS INTERAÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

3.1.1 As interações 

 

Neste capítulo, refletimos sobre a interação, a partir dos estudos de Barros 

(1991), Marcuschi (1999), Hilgert (2001), Galvão (2004), Kerbrat-Orecchioni (2006), Santos 

(2007), entre outros, tendo em vista nossa proposta de analisar a interação em sala de aula, a 

saber, a organização dos tópicos discursivos. 

Pontuando que nosso foco de investigação, neste trabalho, parte de uma visão 

de interação, enquanto ação partilhada, procuramos estabelecer uma discussão acerca dessa 

noção que permite aos interactantes estabelecerem conexões de compreensão mútua e de 

construção de relações sociais. 

No tocante ao termo interação, o Dicionário Michaelis ressalta que, 

etimologicamente, interagir é um verbo derivado do substantivo interação. É um vocábulo 

formado etimologicamente pelo prefixo inter (entre) + substantivo ação, ao que se pode ler 

como ação integrada. A classificação proposta nos direciona para a compreensão de que 

interação é fundamentalmente a relação com o outro. 

Barros e Crescitelli (2007 p. 6) fazem uma analogia para definir interação. 

Assim: 

 

A  interação  é  um  sistema  organizado,  o  que significa que os conversacionalistas 

negociam identidades sociais, posições, tópico, alocação de  turnos.  A  concepção  

de  interação  como  um  jogo  de xadrez,  com  que  tais  estudiosos trabalham, em 

que um participante cede uma peça num momento para obter algum lucro mais 

adiante, dá margem às tais estratégias de monitoramento. Nessa visão, há sempre, de 

forma subjacente,  um  conflito  na  busca  de  maior  controle  da  interação. 
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Nesse sentido, buscamos na discussão de Marcuschi (1999, p. 15) a noção de 

interação: “[...] é um processo cooperativo no qual entram em jogo múltiplas estratégias de 

cooperação. Essas estratégias são resultantes da interpretação que cada falante faz das 

expectativas do(s) seu(s) interlocutor(es)”. Ao interagir, as pessoas utilizam diversas 

estratégias para construir a compreensão mútua, que são construídas pela interpretação das 

expectativas do interlocutor.   

Esse ponto de vista é partilhado por Dionísio (2001, p.71), quando compreende 

a interação como aquela que "se constrói a cada intervenção dos interlocutores [...]. É uma 

atividade co-produtiva, que nunca se pode prever com exatidão em que sentido o parceiro vai 

orientar a sua interação”. Dizemos que, na interação, se estabelece uma relação de 

intercompreensão entre os interactantes, não sendo possível determinar, com exatidão, o 

ponto de chegada, visto que os discursos sofrem mútua intervenção dos interlocutores. 

Na perspectiva dos estudos interacionais, Hilgert (2011, p. 244) afirma: 

 

A busca por compreensão é, portanto, condição de existência da interação, e nesse 

fundamento está inscrito também o princípio de que o falante construirá um 

enunciado que contemple as condições de compreensibilidade, o que quer dizer que 

ele investirá na construção desse enunciado os recursos linguístico-discursivos que, 

em sua avaliação, assegurem a compreensão do ouvinte.  

 

 

De acordo com esse autor, para haver interação, é necessário que o falante 

estabeleça condições que permitam ao interlocutor a clara compreensão daquilo que é 

partilhado e, para tanto, a utilização de recursos linguísticos são condições sine qua non para 

assegurar a compreensão do ouvinte. 

Assim sendo, pode-se dizer que a interação é um processo complexo e 

interpessoal no qual as pessoas são envolvidas no discurso, tanto para compreender o outro, 

quanto para serem compreendidas. Não se pode falar de interação sem que nela esteja 

implicada a relação entre interactantes. 

Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 8) afirma, seguindo em igual direção dos autores 

já citados que:  

Para que haja troca comunicativa, não basta que dois falantes (ou mais) falem 

alternadamente; é ainda preciso que eles se falem, ou seja, que “estejam engajados” 

na troca e que deem sinais desse engajamento mútuo, recorrendo a diversos 

procedimentos de validação interlocutória. 
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Dessa forma, na interação verbal, devemos considerar os papeis 

intercambiáveis dos participantes e a sincronização interacional.  Os participantes devem 

deixar claro que estão falando um com o outro por meio do olhar, das posturas orientadas, das 

formas de tratamento, dos marcadores conversacionais. Nesse processo, atenta-se também 

para as eventuais correções ocorridas no transcurso da interação, sejam motivadas por falhas 

de compreensão, incompletudes discursivas seguidas de retomadas, reformulações, reparos 

etc, ou ainda por necessidade de refazer o estilo e polir o texto.  Assim, é na interação que os 

participantes influenciam e são influenciados pelos comportamentos uns dos outros, desde a 

postura, os gestos, as mímicas até as escolhas dos temas, do vocabulário, do registro da 

língua. Assim sendo, na interação o discurso é orientado durante o seu desenvolvimento. 

Para Kerbrat-Orechioni (2006, p 12 e 13), há uma extensa abrangência dos 

tipos de interação. A autora traz para destaque alguns exemplos como a natureza do lugar que 

marca a localização de espaço e tempo da interação. Esses são puramente os aspectos físicos 

que dão conta das características do local no qual ocorre a interação, destacando que esse 

espaço precisa também ser visto pelo âmbito da função social e institucional. Assim, a 

interação terá contornos adequados às funções que se objetivam em determinado espaço. 

Para Brait (2001), a organização interacional prevê um conjunto de regras com 

o objetivo de oferecer aos que participam de dado evento de interação determinadas 

características de comportamento que estimulam ou antecipam atitudes caracterizadoras do 

intercurso conversacional. 

Há, também, clara distinção no objetivo das interações, conforme aponta 

Kerbrat-Orecchioni (2006), a respeito da existência do objetivo global na interação. Por 

exemplo, na consulta médica, apesar de mudarem os interactantes quanto ao objetivo, a 

interação sempre conduzirá para um campo definido. Há, ainda, as interações nas quais não se 

tem um objetivo definido que não seja o simples prazer de falar e manter os laços sociais nos 

quais se envolvem os interlocutores. 

Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), no estudo da interação são ponderados os 

partícipes, considerando se é uma interação face a face (diálogo), se a três (triálogo) ou se 

mais que isso (poliálogo). Igualmente, são observadas as características individuais, como 

idade, sexo, classe social etc, e as relações sociais que orientam os interactantes na interação, 

contudo, esses elementos ainda constituem um reduzido número de possibilidades da 

interação. 

Com base nos postulados de Marcuschi ([1986]2003), dizemos que na 

conversação, um tipo de interação, normalmente há um número mínimo de dois participantes; 
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os papeis exercidos não são pré-determinados e nem sempre há um objetivo a priori. Isso 

implica uma organização realizada passo a passo durante o intercâmbio. Outros aspectos, 

como expressões faciais, entonações específicas, sorrisos, gestos, olhares e outros que entram 

na construção do sentido do enunciado linguístico, por ocasião das negociações interativas, 

nos permitem afirmar que os estudos conversacionais não apenas se detêm na análise das 

estruturas, mas também na sua interpretação, tal como sugere Marcuschi([1986]2003). 

Pelo viés social, a interação de um indivíduo com o grupo social ao qual 

pertence, ou no qual se encontra inserido, acontece a partir do momento que esse passa a 

assimilar a cultura do grupo social. Interagir, portanto, é um processo de integração entendido 

como as relações cotidianas dos interactantes, por exemplo, as interações em sala de aula. 

Torna-se relevante, nesse sentido, citar a contribuição de Morato (2004, p.322), 

no campo do interacionismo, a partir do seguinte ponto de vista: 

 

A linguística interacional [...] configura um conjunto de questões ligadas a todo tipo 

de produção linguística que é considerada material interativo: práticas, estratégias e 

operações linguageiras, dinâmicas de trocas conversacionais, comunicação verbal e 

não verbal, construção de valores culturais, atividades referenciais e inferenciais 

realizadas pelos falantes, normas pragmáticas que presidem a utilização da 

linguagem.   

 

 

A autora chama a atenção para a interação enquanto prática social, a partir de 

um conjunto de fatores que configuram a utilização da linguagem na condição de elo das 

práticas sociais operadas interacionalmente entre os falantes. 

É possível afirmar, ancorados em Kerbrat-Orecchioni (2006), que na interação 

não há apenas o material verbal envolvido, mas essa se constrói por meio de gestos, 

expressões, olhares, entonações e outros elementos significantes além do verbalmente 

expresso. Por exemplo: pronunciamos em tom mais alto os enunciados de maior relevância 

para a construção dos sentidos daquilo que queremos dizer; fazemos meneios com a cabeça 

quando concordamos, ou não, com o interlocutor. Ou seja, fornecemos pistas de 

contextualização
6
 ao longo de nossas interações. 

                                                           
6
Entendemos pistas de contextualização tal como descrito por J. J. Gumperz ao dizer que “pistas de 

contextualização são todos os traços linguísticos que contribuem para a sinalização de pressuposições 

contextuais. Tais pistas podem aparecer sob várias manifestações linguísticas, dependendo do repertório 

linguístico, historicamente determinado, de cada participante.” J. J. Gumperz (1998, p.100) 
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No trabalho, Les interactions verbales: l’approche interacionelle et structure 

dês conversations
7
, Kerbrat-Orecchioni menciona que o que caracteriza a abordagem 

interacionista é: 

 

Consideramos que o sentido de um enunciado é o produto de um trabalho 

colaborativo, que esse sentido é construído em conjunto pelas diferentes partes 

envolvidas - a interação pode então ser definida como o lugar de uma atividade 

coletiva de produção de sentido, atividade que implica a realização de negociações 

explícitas ou implícitas, que podem ter sucesso ou fracassar (é o mal entendido) 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 1990, p. 28-29).
8
 

 

Essa autora faz referência a um tipo de interação dada na forma de uma relação 

vertical, cujas trocas interpessoais se constroem em torno do eixo da dominação, do poder e 

da hierarquia decorrentes do estatuto social dos participantes ou de sua habilidade discursiva 

na construção interacional.  

Assumimos, então, os postulados dos autores citados, para compreender o 

conceito de interação como uma troca participativa de sujeitos socialmente integrados em um 

contexto no qual partilham crenças, informações, desejos, práticas explícitas e/ou inferíveis e 

que ocorrem pela atividade linguística tanto verbal quanto não verbal. 

Consideramos importante mencionar que a interação também se realiza, 

conforme Steinberg
9
 (1988, p.18), pelos recursos de: 

a) a paralinguagem, representada por sons emitidos pelo aparelho fonador, mas 

que, no entanto, não fazem parte do sistema sonoro da língua usada;  

b) a cinésica, que se refere ao movimento do corpo, como os gestos, a postura, 

a expressão facial, o olhar e o riso;  

c) a proxêmica, que se efetiva pela distância mantida entre os interlocutores;  

d) a tacêsica, que se concretiza pelo uso de toques na interação humana; e 

e) o silêncio, que se explica pela ausência de construções linguísticas e de 

recursos provindos da paralinguagem para o uso dos falantes. 

Para discutir acerca de interação em sala de aula, questão mais específica ao 

nosso objeto de estudo, buscamos amparo teórico em Marcuschi (2004b), Matêncio (2001), 

Cajal (2001), Galvão (2004), Fávero et al (2010) e outros, para compreendermos como estas 

                                                           
7
 Interações verbais: Abordagem interacional e estrutura  de conversas (Tradução nossa) 

8
Tradução nossa. Considérons que le sens d'un énoncé est le produit d'un travail collaboratif, ce sens est construit 

conjointement par les différentes parties concernées - l'interaction peut alors être définie comme le lieu d'une 

activité collective de la production de sens, une activité qui implique la conduite de négociations ou implicite, 

qui peut réussir ou échouer (c'est l'incompréhension) 
9
Steinberg (1988) desenvolve estudos no campo da linguagem gestual na perspectiva Etnometodológica tendo a 

Análise da Conversação como base de investigação. 
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interações ocorrem. Neste sentido, vemos que a sala de aula é um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da interação no qual estão envolvidos diversos agentes e, dentre esses, 

alunos e professor. É este universo que nos voltamos a observar, na seção seguinte. 

 

3.1.2  Interação em sala de aula 

 

Nesta seção, discutimos a interação no ambiente da sala de aula, buscaremos os 

saberes de autores como Barros (1991), Matêncio (2001), Cajal (2001), Marcuschi (2004b), 

Galvão (2004), Fávero et al (2010) e outros para desenvolvermos a construção de 

conhecimentos acerca deste espaço discursivo, no qual esta pesquisa se insere.  

Matêncio (2001) discute a interação em sala de aula e afirma que, ao 

participarem de interações verbais, os interactantes põem em uso as regras interacionais, 

fundamentadas nos conhecimentos práticos a respeito da configuração de um dado evento e 

sobre a maneira como atuam em eventos de interação de mesma natureza.  

Para a autora, é possível pressupor que a posição hierárquica e as funções dos 

interlocutores no transcurso de um evento interativo são determinantes “tanto para a 

percepção que estes têm de suas próprias relações interpessoais quanto para a percepção 

linguística dessa percepção” (MATÊNCIO, 2001 p. 78). Afirma a autora que o fato de uma 

interação ocorrer nesta ou naquela instituição também interfere no processamento da 

interação; a maneira como ocorrem o início e o fim da interação seguem padrões adequados à 

instituição na qual a interação se desenvolve. 

De acordo com o ponto de vista de Matêncio (2001), há, na sala de aula, uma 

orientação pelo querer fazer e o querer dizer institucional, sendo as atividades de ensino 

definidoras das atividades interacionais e da maneira como o discurso em sala de aula, 

transcorrerá. A autora, ao refletir sobre a interação na sala de aula aponta que, ao participarem 

de interações verbais, os falantes colocam em ação regras interacionais a partir de 

conhecimentos práticos sobre a configuração de um evento interativo.  

 

3.1.2.1 O cenário da sala de aula 

 

A imagem que temos da sala de aula é a de um espaço no qual ensinamos, 

aprendemos, trocamos ideias, realizamos atividades, conversamos, lemos, escrevemos e 

debatemos, entre tantas outras ações. 
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Em uma perspectiva mais aplicada, Matêncio (2001) discute um evento de 

interação como ponto de articulação entre o sujeito e o social. Voltando-se para a interação no 

espaço da sala de aulas, entende que o professor e alunos possuem intenções além do ensinar 

e aprender: estabelecem igualdade de relações, de lugares e papeis complementares. 

Logo, as intervenções dos alunos podem ser classificadas como para informar 

ao professor o que sabem, permitem continuidade à interação e agem quanto ao dito e 

estudado. Isso ocorre por intermédio de suas perguntas e de suas respostas. A concepção da 

autora nos faz ver a aula como uma prática sócio histórica e institucional de ensino-

aprendizagem, que presume provocação de efeitos de sentido em diferentes modos de ação. A 

prática didático-discursiva está ligada a aspectos cognitivos e sociais advindos da interação. 

Por sua vez, Galvão (2004, p. 39) afirma:  

 

Na sala de aula, considerando as funções da escola e a posição hierárquica dos 

interactantes, existe o objetivo do professor ensinar e o do aluno aprender.  Esses 

fatores podem nem sempre coincidir, havendo certamente um ajuste interacional, 

comumente observado em qualquer evento.  

 

De acordo com as palavras da autora, há uma relação bastante definida entre a 

posição hierárquica do professor e dos alunos. Ao primeiro, compete o ensino e ao segundo é 

estabelecido o papel de aprender. Porém, esses papeis podem, muitas vezes, sofrer 

transformações chamadas pela autora de “ajuste interacional” (GALVÃO, 2004, p. 39). 

Assim, no transcurso da interação, nem sempre o professor apenas ensina ou o aluno apenas 

aprende, há questões paralelas ao conteúdo de ensino que convivem na interação. 

A autora menciona: 

O processo interacional em sala de aulas desenvolve-se mediante a existência de um 

projeto didático, embora esse fato não signifique que o discurso siga um texto 

planejado, escrito e sequenciado do início ao fim, por determinação da escola e dos 

objetivos que deverão ser atingidos. Como bem disse Erickson (1982), existem duas 

estruturas na organização da interação em sala de aulas: a primeira contempla os 

aspectos sociais; a segunda refere-se aos aspectos direcionados ao ensino do 

conteúdo a ser aprendido pelo aluno, dentre estes, a abordagem selecionada pelo 

professor (GALVÃO, 2004, p.51). 

 

 

A interação em sala de aula segue um planejamento prévio, contudo, não é 

necessariamente seguido ipsis litteris na obtenção dos objetivos a serem atingidos. Para 

corroborar com suas palavras, Galvão (2004) se baseia em Erickson (1982) e aponta a 

existência de duas estruturas organizacionais da interação em sala de aula: uma de tarefa 

acadêmica e outra de participação social. Da primeira se pode dizer que tem seu papel 
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definido socialmente voltado para a disseminação do saber e a segunda tem haver com as 

relações que envolvem os interactantes com a dimensão acadêmica.  

Galvão (1996), discutindo acerca de turnos, apresenta contribuições para o 

estudo da interação compreendendo ela que, “[...] embora as sobreposições de vozes sejam 

muito frequentes na interação casual, na interação em sala de aulas esse fato também é 

verificado em grande escala, por tratar-se de um evento oral”. (GALVÃO, 1996, p. 63). 

No processo interacional, segundo a autora, as sobreposições nos momentos 

interativos mais casuais, sem maiores preocupações didáticas, podem ser consideradas 

normais. Contudo, é no cenário da sala de aula que esse fenômeno se reveste de maior 

recorrência, pois a aula é, predominantemente, um evento baseado na modalidade oral. 

A interação na sala de aula, conforme aponta Galvão (2004), mesmo que seja 

algo de conhecimento de pesquisadores, professores e outros, não nos impede de reconhecer 

certas peculiaridades dos eventos pedagógicos.  

Há diferenças entre as salas de aula no que tange à organização do evento, na 

interação entre os interactantes e/ou com os materiais didáticos, na forma de ensino, entre 

outros aspectos. Se em determinada sala de aula observamos as interações que ocorrem, 

didaticamente, através das exposições orais no desenvolvimento do tópico, em outras há uma 

relação de maior simetria entre os participantes da interação, por exemplo, no seminário. 

Cajal (2001) toma a sala de aula  como o local no qual se desenvolve o 

processo de ensino-aprendizagem, com base em um determinado conteúdo e se organiza por 

decisões pedagógico-metodológicas. Portanto, constitui-se em uma situação social. Para essa 

autora, a aula, enquanto evento social, é construída na interação entre alunos e professor e não 

há o que chamou de “tomada de empréstimo a outra situação”. (CAJAL, 2001 p. 127). A 

interação neste ambiente de conhecimentos é, segundo a autora, construída, definida e 

redefinida a todo momento, revelando e estabelecendo os contornos de uma interação em 

construção.  

A pesquisadora (op. cit.), afirma ser a sala de aula o local em que alunos e 

professores constroem dinâmicas próprias, marcadas pelas ações do professor, pelas ações dos 

alunos, pelas reações do professor, pelas reações dos alunos, pelo conjunto de reações dos 

alunos entre si, cada um fazendo a interpretação e a reinterpretação de suas próprias ações e as 

ações dos outros. Assim sendo, a sala de aula é o espaço no qual as ações e reações dos 

interactantes constroem a interação e são nela construídas. 

Cajal (2001) diz ser socialmente pactuado que o professor assume a imagem da 

autoridade na sala de aula. Ele é o agente de controle social, porém, mesmo nesse papel, a 



38 
 

interação é sempre compartilhada e, nesse partilhar, atuam alunos – professor, professor – 

alunos, alunos – alunos. Isso possibilita a construção, renovação e a transformação de regras 

no transcurso da interação.  

Parafraseando Barros (1991), podemos afirmar que, no evento aula, 

observamos três níveis principais, relacionados a saberes específicos, considerando o tipo de 

tópico discursivo que pode surgir: um nível instrucional que compreende os tópicos que se 

referem ao tópico acadêmico envolvido e no qual está o foco na informação específica; um 

nível organizacional, que inclui tópicos relativos a negociações entre interactantes e um nível 

disciplinar que inclui tópicos relativos à admoestação de alunos e chama a atenção deles para 

a relevância do tópico acadêmico.  

O tipo de interação que ocorre na sala de aula entre o professor e os alunos é 

usualmente considerado formal. Uma maior ou menor participação dos envolvidos no evento 

revela o grau de formalidade do mesmo. 

A interação em sala de aula não é imutável. Antes disso, os interactantes 

executam movimentos para, constantemente, transformar o contexto no qual estão imersos. É 

no cenário da sala de aula que a interação atua como elemento condutor do processo de ensino 

aprendizagem estabelecido no plano didático-pedagógico. 

Silva (2006) afirma que a sala de aula é o espaço no qual professor e alunos 

partilham conhecimentos pela linguagem na construção ativa do sentido de mundo. Para ele, 

cumpre pensar a sala de aula como o espaço individual e o social em constante articulação. 

Assim, os sujeitos estão em constante processo de negociação, cabendo ao professor atrair e 

manter a atenção de seus alunos e atuar na motivação para a participação no processo ensino 

aprendizagem. 

Ainda a respeito do cenário da sala de aula, Silva (2010) aponta  que  o  tempo  

de  uma  aula é suficiente  para  a mudança  de  um  espaço  construído  coletiva  e 

cooperativamente  entre  professor  e  aluno,  para  outro  no qual  a  preservação da  face  se  

dê  pela  disputa  pelo  poder  de  protegê-la  frente  ao  interpretado como uma ameaça vinda 

do outro
10

. 

Matêncio (2001), ao considerar a finalidade do evento interativo aula, afirma 

ser esse tipo de interação que apresenta foco maior no ensinar e no aprender. Para ela, a 

dimensão institucional intervém no evento, não apenas no tocante à duração da aula e à 

                                                           
10

Não é nosso propósito discutirmos, neste trabalho, as considerações relativas à preservação de face, contudo, 

trazemos a contribuição de Silva (2010) por entendermos que no ambiente sala de aula estas questões estão 

postas e fazem parte do processo interacional. 
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quantidade de participantes, “mas também atua no que se refere aos objetivos educacionais, 

seleção e divisão do programa anual e o tipo de avaliação (do professor e do aluno)”. 

(MATÊNCIO, 2001 p. 81). Contudo, a autora afirma que tal intervenção não assegura a 

compreensão de forma homogênea dessas determinações pelos diversos entes envolvidos na 

interação. 

De acordo com Matêncio (2001), os lugares e papeis estão definidos 

previamente  ao evento e é a compreensão dos participantes que orienta o grau de formalidade 

a ser adotado no registro linguístico utilizado na construção da interação. Porém, mesmo 

tendo por norte o plano institucional, é a ação efetiva do professor a definidora do projeto a 

ser seguido no processo de ensino aprendizagem, podendo ter maior ou menor campo de 

flexibilização, de acordo com a realidade de cada momento do evento interativo aula. Em 

geral, essa definição de nortes parte do estabelecido no plano institucional em relação ao 

conteúdo de ensino aos alunos, mas, em última instância, a decisão de seguir ou não tais 

conteúdos é sempre do professor. Assim sendo, é o professor que detém o controle do 

conteúdo  a ser socializado aos alunos. 

Essa autora ressalta que há no âmbito da sala de aula outros elementos que 

igualmente influem no desenvolvimento da interação. É nesse sentido que ela fala do grau de 

formalidade e o estilo, o status dos interactantes e suas identidades, as posições hierárquicas 

assumidas no transcurso da interação. 

Também estão, nesse cenário, as diferentes funções dos interlocutores no 

evento, o número de participantes e o grau de conhecimento partilhado por eles, a natureza da 

instituição
11

 na qual se desenvolve a interação, a motivação e a finalidade como critérios de 

análise. Em nosso trabalho, assumimos como critérios de análises as categorias: natureza do 

lugar, tempo e espaço, papeis interlocutivos e os objetivos da interação para compreendermos 

a maneira pela qual a interação acontece neste espaço discursivo.  

Entendemos, com base na reflexão dessa autora, que o desenvolvimento da 

interação em sala de aula é pautado por um plano pedagógico pré-estabelecido. Contudo, isso 

não dá ao discurso praticado uma forma pré-determinada. Esse segue as necessidades do 

evento interacional, de acordo com a realidade observada para atingir os objetivos 

estabelecidos pela escola. 

As interações em sala de aula, como bem observa Laplane (1998), têm sido 

analisadas do ponto de vista das posições sociais efetivas. Nesse sentido, os participantes nela 

                                                           
11

 Chamamos de natureza do lugar aquilo que Matêncio (2001) chama de instituição. 
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atuam como em um jogo de papeis em que alguns são definidos institucionalmente (professor, 

alunos), outros dependem parcialmente das instituições (correspondem a atributos dos 

sujeitos, por exemplo, os papeis de mediador, animador, confidente) e outros, ainda, são 

assumidos ocasionalmente (dependem do intercâmbio e são imprevisíveis). Tais definições 

apontam para o processo de desenvolvimento da interação no qual se acham  inclusos os 

diversos elementos que o organizam, dentre os quais destacamos como foco prioritário de 

nosso trabalho a existência do tópico discursivo. 

Concernente  à questão da interação em sala de aula, parece-nos importante 

destacar, concordando com Garcez (2006), que essa pode ser instrumento de controle social, 

de reprodução de conhecimento ou construção conjunta de conhecimento. No primeiro caso, 

as  ações  realizadas  na  interação,  basicamente  entre professor e aluno,  estariam  a  serviço  

da disciplina.  No  segundo  caso,  estariam  sendo  realizadas,  também  basicamente  entre 

professor e aluno, com a finalidade de reproduzir um  conhecimento acrítico. Por fim, no 

terceiro caso, estariam direcionadas à formação de “cidadãos participantes e críticos”. 

(GARCEZ, 2006, p.68). 

 

3.2 Tipologia das aulas segundo Marcuschi 

 

É importante ainda apresentar nas reflexões sobre interação, sobretudo em sala 

de aula, algumas categorias de análise selecionadas por Marcuschi (2004b), ao observar o 

formato do gênero textual aula expositiva. A partir de 50 aulas observadas, o autor propõe 

uma categorização fundamentada em três critérios: a) desenvolvimento do tópico central; b) 

estratégias de interação adotadas pelo professor; c) comportamento dialógico entre professor e 

aluno. 

O autor percebeu que as aulas são sempre heterogêneas em relação aos 

formatos identificados e apresentam um pouco de cada uma das tipologias por ele 

identificadas, mas em geral localizam-se mais em um ou outro dos quatro formatos pela 

predominância característica. Os quatro formatos de aula identificados foram denominados 

de: aula ortodoxa, aula socrática, aula caleidoscópica e aula desfocada. (MARCUSCHI, 

2004b, p. 5). 
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Aula ortodoxa: nesse formato de aula o professor apresenta o tema e o desenvolve, 

geralmente sem intervenção dos alunos ou com intervenções breves, sempre 

orientadas para o tópico, assimiladas quando pertinentes ou ignoradas quando fogem 

do tema. Trata-se da preleção clássica em que o professor é o dono do tópico e está 

ali para ensinar. Presta-se como formato típico de aulas teóricas.  

 

 

Aula socrática: trata-se de um formato de aula em que o professor tem um tema, 

mas não o enuncia nem o expõe de forma direta. Usa de modo sistemático a 

estratégia da mesma pergunta a vários alunos em busca de respostas intuitivas. De 

posse das respostas, elabora sua posição para iniciar nova rodada de perguntas. Com 

isto conduz o tópico na base de um diálogo permanente na suposição de que pode 

arrancar do aluno o conhecimento inicial. A convicção do professor parece ser a de 

que o aluno sabe algo e disso se deve partir.  

 

 

Aula caleidoscópica: com esse formato de aula, o professor tem um plano maleável 

com um bloco de temas construídos na base da motivação e da colaboração dos 

alunos. Trata-se de uma estratégia em que o aluno tem grande participação 

espontânea. Esse formato é suscetível de desenvolvimento de vários tópicos 

interligados, mas nem sempre numa ordem linear ou de fácil percepção ao aluno.  

 

 

Aula desfocada: nesse formato de aula, aparentemente, não há um tópico bem 

delineado em andamento, pois o professor ou trata de muitos temas pouco 

interligados ou cede às provocações dos alunos e dá a entender que tudo é tratável, 

desde que tenha alguma associação com o que está em andamento. Essas aulas dão a 

sensação de falta de planejamento e são pouco produtivas, sem tema central e, 

muitas vezes, perdem-se em intermináveis discussões sobre questões paralelas em 

que o professor discute com os alunos ou trata de temas pessoais. 

 

O autor ressalta que uma aula deve ter um tema central e que a participação 

ativa do aluno é sempre desejável, pois o professor não deve ser o único condutor do tópico. 

Porém, essa dinâmica interativa de natureza conversacional e negociada deve ser, segundo o 

autor, cognitivamente controlada para assegurar a aprendizagem. 

Entretanto, embora sejamos seres irredutivelmente interativos, como bem 

lembra Marcuschi (2004b p. 45), nem toda interação é naturalmente bem sucedida, pois para 

“interagir custa trabalho e exige altruísmo”, isso em todos os eventos, inclusive no cenário da 

sala de aula. Partindo dessa premissa, o autor analisa a natureza da interação em aulas 

expositivas universitárias, concentrando-se nos momentos de diálogo entre professores e 

alunos na tentativa de investigar sua contribuição para o tópico da aula. O autor também 

atenta para a relação dialógica estabelecida na troca de turnos professor/aluno. Assim, tendo 

por norte as discussões apresentadas por Marcuschi (2004b) e Matêncio (2001) é que 

definimos os critérios adotados para a análise dos dados. 

Nessa seção, discutimos a interação de maneira mais ampla e direcionamos o 

nosso olhar para a interação na sala de aula e, a partir disso, nos ancoramos em Marcuschi 

(2004b) para trazer uma tipologia do evento interativo aula.  
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Então, explicitamos a organização da interação em sala de aula, inicialmente 

caracterizando essas interações, observando os critérios: natureza das interações e do lugar, os 

participantes, os objetivos da interação. Em seguida, fazemos uma análise dos tópicos 

discursivos em sala de aula, explicitando os processos de abertura e fechamento destes dentro 

de sua estrutura hierárquica organizacional e, por fim, a cada segmento recortado para análise, 

trazemos nossas inferências.  

 

3.3 Caracterização das interações 

 

Nessa discussão, em torno da caracterização das interações, buscamos 

descrever as interações em sala de aula nos seus aspectos  específicos. Consideramos, assim, 

que apesar das aulas se configurarem semelhantes a outras, cada uma é gerida em um espaço 

específico, constituída por pessoas com suas peculiaridades em termos de conhecimentos, 

visão de mundo, entre outras questões. Assim, o tópico discursivo certamente é materializado 

conforme o que acontece nesses locais. 

Descrevemos os componentes da interação nos dados coletados, enquanto: a 

natureza do lugar, tempo e espaço, papeis interlocutivos e objetivo da interação conforme os 

apontamentos de Matêncio (2001). Fizemos um diálogo com os dados que nos forneceram as 

informações necessárias para distinção de cada um destes elementos, além disso, observamos 

a tipologia de aula proposta por Marcuschi (2004b). 

 

3.3.1 Natureza do lugar 

 

Os dados revelam a organização espacial, na aula 1, conforme a maneira 

tradicional de organização da sala. As cadeiras são dispostas em fila indiana o que, 

aparentemente,  dificulta que o aluno colocado à frente possa ter, a priori, uma interação face 

a face com o aluno sentado atrás. É certo que em muitos momentos tal organização é 

quebrada por movimentos de virar-se para trás ou mesmo de deslocamento do aluno de um 

ponto a outro da sala. Apesar de ser rotineiro no ambiente sala de aula, esse movimento, por 

vezes, influi diretamente no desenvolvimento da interação. Isso podemos observar no 

exemplo 1. 
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Exemplo 1 – Aula 1 

[...] 

 

Verificamos a existência de alguns materiais didáticos dispostos nas paredes. 

São cartazes com pequenos textos literários, como fragmentos da obra Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, e alguns poemas de Cecília Meireles
12

. Também estavam dispostos 

cartazes com a tabuada de zero a dez e mapas do Brasil, do Rio Grande do Norte e de Lajes e 

orientações de convívio em sala de aula.  

São muitos os elementos da sala de aula que atuam no desenvolvimento da 

interação: os cartazes dispostos nas paredes, ou até a chegada de sujeitos alheios a essa que, 

de alguma maneira, influenciam na interação, por exemplo: pessoas que entram para dar 

avisos relacionados a eventos, ocorrências na escola, etc. 

Na aula 2, observamos a manutenção dos mesmos materiais dispostos nas 

paredes. A disposição dos alunos na sala se mantém em fila indiana. Observamos que a 

professora propôs mudanças que foram necessárias e por isso quatro alunos foram deslocados 

de seus lugares de origem, (em relação à aula anterior) para outros pontos da sala. A mudança 

se deu por necessidades administrativas da sala. No exemplo 2, mostramos a abertura da aula 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Percebidos nas imagens gravadas. 
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Exemplo 2 - Aula 2 

 

[...] 

 

Na aula 3, os materiais didáticos permaneceram como elementos de 

composição do cenário da sala de aula. A disposição dos alunos se manteve em fila indiana. 

Cabe ressaltar que na abertura de cada aula há um cumprimento entre os partícipes da 

interação e, isso, cria um ambiente favorável ao desenvolvimento da aula. Mostramos no 

exemplo 3, abaixo, a abertura desse evento interativo. 

 

Exemplo 3 - Aula 3 

 

[...] 

 

3.3.2 Tempo  

 

Quanto ao tempo, observamos que a aula 1 teve a duração de 46 minutos e 38 

segundos (vide quadro 2). O início dessa aula se deu com o cumprimento feito pela professora  

e resposta dos alunos (linhas 6 e 7), seguido da demonstração de satisfação da docente pela 

acolhida, conforme observamos no exemplo 4 abaixo. 
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Exemplo 4 – Aula 1 

 

 

[...] 

O encerramento dessa aula se deu pela intervenção da merendeira da escola, 

que trouxe informe de ordem administrativa da instituição (ausência de intervalo e 

distribuição da merenda antecipada). Esse fato causou uma ruptura no processo de interação 

que estava em desenvolvimento, conforme observamos no exemplo 5. 

 

Exemplo 5 – Aula 1 

[...] 

 

 

Na aula 2, o tempo utilizado foi de 55 minutos e 02 segundos (vide quadro 2).  

A abertura do evento interativo se deu com o cumprimento da professora (linha 5) e foi 

respondido pelos alunos (linha 6), como observamos no exemplo 6. 
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Exemplo 6 – Aula 2 

 

[...] 

 

O término da aula 2 se deu pelo esgotamento do tempo destinado a essa aula 

marcado pelo toque da cigarra (linha 615), não havendo mais, nesse evento, a possibilidade de 

interação, como visto no exemplo 7. 

 

Exemplo 7 – Aula 2 

[...] 

 

 

Por fim, a aula 3, teve duração de 42 minutos e 53 segundos. A abertura do 

evento se deu pelo cumprimento da docente (linha 4) e consequente resposta dos alunos (linha 

5), como observamos no exemplo 8. 

 

Exemplo 8 – Aula 3 

 

[...] 

  

O encerramento dessa aula ocorreu pelo esgotamento do tempo destinada à ela, 

marcada pelo toque da cigarra (linha 477) impedindo a sequência da interação neste evento 

como vemos no exemplo 9, abaixo. 
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Exemplo 9 – Aula 3 

[...] 

 

 

3.3.3 Objetivos da interação e do discurso 

 

Em cada aula, selecionada para análise, observamos a existência de um 

objetivo a ser alcançado. No quadro 3, abaixo, demonstramos os objetivos estabelecidos para 

cada uma das aulas. 

 

Quadro 3 – Objetivo das aulas 

Aula Objetivo 

Aula 1 Discutir as questões das diferentes culturas indígenas  

Aula 2 Estimular a construção de valores sociais para a vida 

Aula 3 Conhecer os diferentes tipos de poluição na atualidade 

 (fonte: dados da pesquisa) 

 

Quanto aos objetivos da interação, verificamos que se revestem da relação 

ensino-aprendizagem que ocorre no universo da sala de aula. Na aula 1, a docente demonstrou 

a preocupação de, a partir de conhecimentos prévios dos alunos, pontuar elementos culturais 

que estão presentes nas diversas identidades indígenas brasileiras, de forma que os alunos 

fossem capazes de estabelecer conexões entre as diferentes tribos e os elementos culturais da 

sociedade lajense, como observamos no exemplo 10, abaixo. 
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Exemplo 10 Aula 1 

[...] 

[...] 

 

Na aula 2,  foram postas em foco as questões de valorização da vida (linha 25). 

Ao sinalizar que a aula discutiria os valores para a vida, a docente buscou traçar um link com 

as questões culturais, dizendo que os valores fazem parte da cultura (linha 26), como 

observamos no exemplo 11. 

 

Exemplo 11 – Aula 2 

[...] 

[...] 

 

Na aula 3, a professora identificou em qual disciplina estava ancorada a 

discussão que pretendia fazer (linha 12) e pautou os diversos tipos de poluição como forma de 

trazer para o espaço da sala de aula os males que ela pode trazer para a saúde (linha 13). Para 

alcançar isso, ela buscou exemplificar o momento que estava sendo vivenciado na sala como 

um tipo de poluição, conforme observamos no exemplo 12, abaixo. 
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Exemplo 12 – Aula 3 

[...] 

[...] 

 

Quanto aos objetivos da interação, vimos que esses foram sinalizados pela 

professora no início de cada aula e desenvolvidos, sob a forma de tópicos, ao longo do evento 

de interação. 

  

3.3.4 Papeis interlocutivos 

 

Quanto ao papel do professor, observamos que está intimamente ligado às 

questões de ensino por meio do qual a professora sempre buscou direcionar sua ação no 

sentido dos alunos construírem conhecimentos acerca dos temas explanados na sala de aula. 

Conforme observamos, nos exemplos 13, 14 e 15, o papel do professor é o de prover os 

elementos necessários para que seus alunos apropriem-se do conhecimento e, nesse sentido, é 

na interação que tal conhecimento é assegurado. 

 

Exemplo: 13 Aula 1 

[...] 

     

[...] 

  

No exemplo acima, a professora informou que trabalhará na aula as diferentes 

culturas. No papel de facilitadora, sinaliza que o termo cultura é bastante amplo e que não é 

possível se falar de todas as culturas do mundo (linhas 15 e 16). Observamos que assim a 
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docente contribuiu para delimitar o assunto e, nessa delimitação, buscou estimular que os 

alunos pudessem direcionar-se para aquilo que era de seu maior interesse. Naquele momento 

a cultura dos índios eras o ponto de relevância. Entendemos que é papel do professor 

gerenciar os espaços de construção de conhecimentos que estejam adequados ao nível de 

compreensão dos alunos. Nesse sentido, o encaminhamento dado pela docente contribuiu, 

nessa aula, para que os alunos focassem a cultura indígena como meta a ser alcançada, tal 

como observamos no exemplo 13. 

O papel do professor também é o de administrador de sua sala de aula. Nesse 

sentido, observamos que as questões de organização da disposição dos alunos contribuem 

para o desenvolvimento da interação. Conforme observamos nas linhas de 8 a 14, do exemplo 

14, houve a preocupação da docente em organizar os alunos de maneira que não houvesse 

conversas paralelas ao transcurso da aula.  

 

Exemplo 14 - Aula 2 

[...] 

 

[...] 

 

O professor tem, também, o papel de contextualizar o tópico em 

desenvolvimento para permitir que a aprendizagem possa ocorrer de maneira concreta.  

 

Exemplo 15 - Aula 3 

[...] 

 

[...] 
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Percebemos ter a docente demonstrado preocupação em fornecer pistas de 

contextualização aos alunos, como observamos nas linhas de 21 a 23, para que esses 

pudessem ter uma ideia mais clara acerca daquilo que se estava falando, conforme visto no 

exemplo 15. 

Por sua vez, o papel do aluno está voltado para a aprendizagem. O discente 

participa trazendo contribuições que permitiram a fluidez do assunto no transcurso do evento 

interativo.  Nas aulas selecionadas para análise, observamos que a atuação dos alunos, está 

voltada para a busca da compreensão do tema proposto, ou ainda, para a consolidação daquilo 

que é apresentado pela professora tal como vemos nos exemplos 16 e 17, dispostos abaixo. 

 

Exemplo 16 - Aula 1 

[...] 

 

[...] 

  

Quando A6 concordou com a professora dizendo que é muita coisa discutir 

todas as culturas do mundo em uma aula (linha 17), sinaliza já ter tal compreensão e a sua 

participação indicou esse grau de conhecimento. Na linha 21, diversos alunos, em resposta ao 

questionamento da professora, informaram que a cultura que desejavam discutir era a dos 

indígenas, demonstrando que são detentores do conhecimento que, no mínimo, os índios têm 

cultura própria. A6 confirma esse conhecimento lembrando um trabalho realizado 

anteriormente (linhas 22 e 23).  

O aluno participa diretamente da interação que se desenvolve em sala de aula e 

uma das maneiras de fazer isso é através da  pergunta na qual busca explicações para aquilo 

que não está claro para ele. No exemplo 17, linha 368, A1 indaga da professora o que é 

política. Ao fazer essa indagação, A1 demonstrou que está assumindo o seu papel de aprendiz  

na interação. 
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Exemplo 17 – Aula 2 

[...]

 

[...] 

 

Ao questionar o que é política, A1 demonstrou ainda não ter um conhecimento 

construído acerca disso. É papel do aluno indagar sobre aquilo que não compreende e, dessa 

forma, ampliar o seu leque de conhecimentos.   

Compreendemos, então, que o papel do aluno é o de aprendiz e isso se 

materializa na sua imersão na sala de aula, na busca pela aquisição de novos saberes. Porém, o 

conhecimento de mundo que esse traz, para esse espaço, contribui de forma decisiva para o 

estabelecimento da interação entre professor e alunos. 

  

3.3.5 Tipologia das aulas 

 

Observamos que a aula 1, de maneira mais geral, é do tipo ortodoxa, a partir 

das observações  de  Marcuschi (2005)
13

. No transcurso das aulas, há uma maior 

predominância do discurso do professor, contudo, os alunos participam diretamente, trazendo 

contribuições ao desenvolvimento do tópico ou desenvolvendo turnos da fala que se afastam 

do que está sendo discutido, explicitado, etc. Normalmente, o discurso da professora é 

direcionado para as situações comuns de sala de aulas, tais como organização, disciplina, 

orientações e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

“é aquela em que o professor apresenta o tema, sempre orientado por um tópico e o desenvolve com breves 

intervenções dos alunos, sendo estas aceitas à medida que são pertinentes ao tema ou refutadas quando dele se 

afastam”. MARCUSCHI (2004b:1-20) 
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Exemplo 18 – Aula 1 

[...] 

 

[...] 

 

Observamos haver uma predominância da voz da professora no transcurso da 

interação para a orientação do tópico que está em desenvolvimento. Os alunos participam da 

interação, conforme observamos na linha 40, na qual A6 confirma as palavras da docente, 

repetindo o que havia sido enunciado. 

Na aula 2, exemplo 19, e com base na classificação dada por Marcuschi 

(2004b), observamos que assume contornos de uma aula socrática. A professora tem o 

controle do evento interativo, porém ocorre a intervenção dos estudantes, ao longo da 

interação, com contribuições ao assunto ou situações da sala de aula. 

 

Exemplo 19 – Aula 2 

[...] 

[...] 
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A professora mantém o controle do tópico por meio de perguntas aos alunos de 

maneira a contribuir no desenvolvimento do assunto que está sendo discutido, como visto no 

fragmento transcrito nas linhas de 150 a 166, conforme exemplo 19. 

O todo da aula 3 se apresenta de maneira mais socrática, seguindo a 

classificação apresentada por Marcuschi (2004b). As interações estão focadas no assunto em 

desenvolvimento e a participação dos alunos foi mais intensa. Nessa perspectiva, observamos 

que o tipo de aula praticado contribui diretamente para que o aluno possa ter maior ou menor 

grau de interação. 

 

Exemplo 20 – Aula 3 

[...] 

[...]  

 

Durante o transcurso do evento interativo, aqui representado pelo exemplo 20, 

os estudantes participaram respondendo para confirmar, ou não, as informações levantadas 

pela professora, conforme vemos no fragmento transcrito das linhas 24 a 35.   

Compreendemos, pois, que o evento interativo aula tem tipologias próprias que 

corroboram para atingir seus objetivos. Trazer a contribuição de Marcuschi (2004b) para esse 

trabalho se fez necessária por entendermos que o tópico discursivo se materializa a partir de 

eventos de interação e, nesse caso, a identificação dos tipos de aula contribuiu para 

estabelecer o espaço no qual essa interação acontece. 

No capítulo a seguir, discutiremos o tópico discursivo enquanto unidade 

analítica do discurso praticado em sala de aula, observando os elementos que o constitui e de 

que maneira é organizado no discurso em sala de aula. Prosseguiremos o capítulo com as 

discussões sobre o tópico discursivo, observando a sua organização, os elementos que o 
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constituem, tais como: relevo, foco, coerência e outros para observarmos os procedimentos 

adotados na abertura e fechamento dos tópicos através dos marcadores do discurso.  

 

3.4  O TÓPICO DISCURSIVO 

 

Compreendendo, inicialmente, que o tópico, tal como nos aponta Brown e Yule 

(1983), é aquilo sobre o que se fala, discutiremos, neste capítulo, os postulados teóricos 

acerca dessa categoria analítica, buscando compreender seu papel na organização da interação 

na sala de aula.  

Partimos da noção de tópico assumida nas pesquisas do Grupo de Organização 

Textual-Interativa do Projeto Gramática do Português Culto Falado (PGPF), no trabalho que 

trata dos Aspectos do processamento do fluxo de informação no discurso oral dialogado 

(KOCH et al. 1990). Nesse trabalho, faz-se referência à unidade discursiva que compreende o 

fragmento textual caracterizado pela centração em um determinado tema, com extensões 

variadas, “que vão desde o âmbito do enunciado, correspondendo aproximadamente ao 

conceito de período, do ponto de vista sintático, até um âmbito mais abrangente, envolvendo 

porções maiores do texto” (KOCH et al, 1990, p. 146). 

Jubran et al (1991, p. 361) assumindo o  princípio mais amplo a cerca da noção 

de “sobre o que se conversa”, o tópico vai manifestar-se através de enunciados formulados 

pelos interlocutores em volta de referentes explícitos ou inferíveis que comungam entre si e 

são postos em relevância em determinado ponto da mensagem. Isso abre campo para a 

assunção das propriedades de centração e a organicidade do tópico discursivo. 

No entanto, segundo Jubran (2006), havia uma precariedade conceitual dessa 

unidade discursiva já que ‘tema’ tinha significação vaga e apresentava dificuldades para 

permitir a apreensão do que se compreendia por centração. Além da questão da extensão 

dessa unidade, ficou ainda evidente haver um destaque dado à materialização linguística sem 

que houvesse uma categoria analítica, devidamente particularizada em suas propriedades, para 

fundamentar a identificação e delimitação dos fragmentos textuais e, assim, dar conta das 

características de uma unidade discursiva. 
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3.4.1 Noções acerca do tópico discursivo 

 

A noção de tópico vem sendo discutida no Brasil por vários autores, entre 

esses, Marcuschi (1991); Jubran et al (1991), Jubran (2006), Fávero (1999); Galvão (1996; 

2004); Pinheiro (2005); Galembeck (2012).  Esses estudos tiveram maior preocupação com o 

desenvolvimento das pesquisas sobre o tópico no interior do subgrupo Organização Textual-

Interativa, na Gramática do Português Culto Falado no Brasil. 

Partimos de uma noção mais geral na literatura acerca de tópico discursivo 

como elemento foco da conversação para situar que  o engajamento de pessoas em uma 

interação se dá pela via do assunto,  “aquilo acerca do qual se está falando” (BROWN E 

YULE, 1983, p. 73) e a organização tópica do discurso é fundamental e inerente a qualquer 

evento discursivo, no qual os falantes partilham enunciados.  

Sobre isso, Fávero (1993) ressalta que o tópico é, antes de tudo, uma questão 

ligada ao conteúdo e que se desenvolve dentro de um processo colaborativo no qual se 

envolvem os participantes da interação. Assim, o sentido construído em uma interação se 

embasa numa sequência de fatores contextuais, nos quais estão envolvidos conhecimentos de 

mundo partilhados e as circunstâncias nas quais acontecem as conversações. 

Nessa discussão, a autora ressalta que nem sempre a identificação do tópico é 

clara, pois é possível a ocorrência de um tópico implícito, oriundo do conhecimento 

partilhado pelos interactantes. 

Há trabalhos, no âmbito dos estudos interacionais que discutem a questão de 

tópico, partindo de perspectivas voltadas para a interação, para o discurso entre outras. 

Mesmo em diferentes perspectivas, essas noções de tópico podem ser compreendidas de 

maneira não antagônicas, mas como complementares aos estudos nessa área. 

Dedicando todo um capítulo da obra Discourse Analysis
14

 à noção de tópico, 

Brown e Yule (1985) iniciam sua exposição sugerindo, alicerçados nos trabalhos de Keenan e 

Schieffelin (1976), que o tópico discursivo é uma questão de preocupação imediata e haveria, 

em qualquer texto, diferentes maneiras de expressar o tópico. Cada maneira representaria 

julgamentos do que está sendo escrito ou falado sobre o texto: 

 

                                                           
14

 Análise do discurso (tradução nossa) 
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Há, em qualquer texto, um número de maneiras diferentes de expressar 'o tópico'. 

Cada maneira diferente de expressa-lo vai representar efetivamente uma opinião 

diferente do que está sendo escrito (ou falado) em um texto (BROWN E YULE, 

1985:73) 
15

 

 

Com base nesse excerto, somos levados a afirmar que o tópico recobre o que se 

fala. Contudo, com base nos mesmos autores, é possível afirmar que as definições dadas ao 

tópico não é algo fechado, hermético, havendo certa dificuldade em se estabelecer uma 

conceituação única para o tópico. Observa-se, no entanto, posicionamentos que, se não são 

comuns, pelo menos trazem similaridades entre os posicionamentos dos autores. 

Brown e Yule (1985) dizem ser o tópico uma maneira intuitiva de se descrever 

um trecho sobre o que se fala. 

Fávero (1993) ressalta que a noção de tópico é de importância vital para a 

compreensão dos processos de organização conversacional, sendo consenso entre os 

estudiosos dessa área que os usuários da língua têm noção de quando estão discorrendo acerca 

de um mesmo tópico, assim como têm igual noção quando os tópicos mudam, são cortados, 

criam digressões ou são retomados. 

Segundo Jubran (2006a), a noção de tópico discursivo
16

 tem seu início nas 

abordagens que estão situadas no nível da frase e do enunciado, em conjunto com as 

oposições de tema/rema, dado/novo, figura/fundo e tópico/comentário. A partir desses estudos 

vieram à tona outras reflexões que ressaltaram a existência de maior dinamicidade do tópico 

como ativação/desativação de referentes e passa a abranger questões de ordem sintática e 

cognitiva. 

Esse olhar permite visualizar um campo mais amplo que aborda o tópico em 

um universo que permite compreender sua estruturação em uma organização tanto global 

quanto local. É nessa estrutura que podemos observar as organizações estruturais do tópico, 

apresentando elementos hierárquicos e lineares. 

Também Marcuschi (1991, p. 134) faz referências ao tópico na perspectiva 

discursiva, ressaltando:  

 

 

 

 

                                                           
15

[...] there is, for any text, a number of different ways of expressing ‘the topic’. Each different way of 

expressing ‘the topic’ will effectively represent a different judgment of what is being written (or spoken) about 

in a text. (Brown e Yule 1985:73) (tradução nossa) 
16

Concordamos com Marega (2009) que há diferenças teóricas entre tópico discursivo e tópico frasal. Pinheiro 

(2005a) afirma que o tópico frasal não corresponde a um elemento que é o tópico da frase, mas uma frase que é o 

tópico do parágrafo – noção que respalda textos escritos. Já o tópico discursivo é uma categoria textual-

interativa, identificada em textos falados e escritos. 
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[...] aspecto importante é que o tópico discursivo não é um dado a priori, mas uma 

construção realizada interativa e negociadamente. Assim, em qualquer interação 

verbal espontânea entre indivíduos em qualquer situação da vida diária, apesar de 

alguém propor um tópico, esse alguém nunca terá a certeza de conduzir o tópico até 

o final por conta própria, pois sempre haverá que contar com a participação do 

outro.  

 

 

Em outras palavras, a condução do tópico não reside apenas na 

intencionalidade de um dos interactantes, mas na negociação de sentidos que é empreendida 

no transcurso da interação. Quando dois ou mais falantes encontram-se em situação interativa 

através da fala, estão, necessariamente, com suas atenções voltadas para um ou mais focos de 

atenção, os quais serão abordados a partir de suas concepções de mundo e de seus 

conhecimentos partilhados. 

Parafraseando Marcuschi (2006), podemos dizer que um dos aspectos 

importantes do tópico discursivo é ser construído de e pela ação da interação negociada entre 

os participantes do evento interativo. Assim sendo, podemos dizer que o tópico é engendrado 

de maneira cooperativa através de sucessivas intersecções, desmembrando-se enquanto 

construção de enquadres de um todo textualizado. 

Ao interagir, as pessoas colaboram mutuamente para o estabelecimento do 

tópico; há sempre um tema a se discutir e, com base nisso, os participantes constroem uma 

rede de significâncias, norteada por pontos focais da interação. Assim sendo, o tópico 

discursivo constitui elemento essencial em qualquer forma de interação falada ou escrita: as 

pessoas falam ou escrevem por terem algo a dizer, nem que sejam amenidades ou 

considerações apenas para preencher o tempo. Dessa forma, o tópico – aquilo de que se está 

falando – constitui o elemento que pode desencadear e manter a interação entre os 

interlocutores (no texto falado) ou entre o autor e o leitor (no texto escrito). 

Por sua vez, Jubran et al (1991, p. 360) apontam que tópicos são “fragmentos 

textuais, de extensões variadas, recobrindo determinado assunto (tema), em pauta no 

segmento recortado para análise”. Galembeck (2012, p. 100) sugere considerações de 

essencialidade para o tópico discursivo, por este abranger princípios que são norteadores para 

sua compreensão: 

O tópico discursivo pode ser considerado um dos elementos essenciais na produção 

da fala e, por conseguinte, dos estudos de língua falada, por abranger dois aspectos, 

ou melhor, dois princípios fundamentais para o estudo da fala: o princípio 

fundamentador e o organizador. O primeiro deles relaciona-se com o fato de o 

tópico (aqui entendido como ideia, assunto, alvo) constituir o ponto referência ou, 

simplesmente, o referente (ideia, assunto, alvo), algo imprescindível para a 

elaboração da fala. O princípio organizador, por sua vez, diz respeito ao próprio 

desenvolvimento dos referentes.  
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Jubran et al (1991) ressaltam ser o tópico discursivo uma categoria na qual se  

apresenta, de forma simultânea, os planos hierárquico (vertical) e linear (horizontal), além de 

duas abordagens basilares – sintática e discursiva – como partes integrantes de um mesmo 

conjunto no qual função e forma se comungam, permitindo ver o dito projetar-se no como é 

dito. 

Para Pinheiro (2005, p.7), a topicalidade é tomada como princípio organizador 

do texto. A análise da conversação tópica considera a identificação e delimitação de 

segmentos e dos procedimentos pelos quais esses segmentos se distribuem na linearidade 

textual e se recobrem hierarquicamente, possibilitando, assim, a depreensão de dois planos: 

um  horizontal, correspondendo à progressão dos tópicos, e outro vertical, decorrente de uma  

sucessiva especificação do tópico em pauta. Esses planos constituem estratégias de montagem 

do texto. 

Fávero et al (1999) afirmam que na centração, o tópico é basicamente uma 

questão de conteúdo e que tal implica a utilização de referentes explícitos ou inferidos que se 

somam para o desenvolvimento do texto, seja falado ou escrito.  Ressaltamos que o tópico na 

língua falada está sempre na dependência de um processo de colaboração entre os 

participantes da atividade interacional. 

Tal dependência carece de um assunto a ser discutido entre os partícipes da 

interação, sendo esse assunto que marca o teor do evento interativo, uma vez que ocorre um 

processo de negociação no desenvolvimento deste ato em prol de algo comum. Entendemos 

que esse direcionamento consolida-se, na interação, como foco do evento de modo coerente 

permitindo aos interactantes construírem uma teia de significância ordenada. 

Nesse sentido, compreendemos que foco e a coerência são elementos 

relevantes para a definição de tópico, já que estão imbricados nessa definição, uma vez que  o 

tópico discursivo não é uma noção atribuída de maneira isolada. Assim sendo, buscamos 

desenvolver uma discussão sobre essa questão na seção a seguir. 

 

3.4.2 Propriedades do tópico discursivo  

 

Jubran et al (1994) compreendem a convergência de atenção a um determinado 

assunto como reveladora do primeiro traço básico identificador do tópico discursivo: a 

centração. O segundo traço identificador do tópico discursivo é o fato de poder dividir-se em 
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tópicos mais específicos, ou de menor abrangência, que mantém entre si uma relação de 

interdependência, característica denominada organicidade. 

Os autores elencam como traços de centração do tópico discursivo a 

concernência, a relevância e a pontualização. Para eles: 

 

a) concernência é aquilo que estabelece relação de interdependência entre os 

enunciados de maneira implicativa, exemplificativa ou de outra ordem, pela 

qual se dá sua integração no referido conjunto de referentes explícitos ou 

inferíveis; b) relevância enquanto o que é proeminente nesse conjunto, 

decorrente da posição de foco que é assumida por seus elementos; e c) 

pontualização, que se coloca como foco em determinado momento da 

mensagem. (JUBRAN ET AL, 1991 p. 363) 

 

 

Quanto à organicidade, o tópico discursivo apresenta partes que permitem ao 

analista visualizar as etapas do processo de sua constituição. Jubran et al (1991, p. 363) 

afirmam que a organização tópica tem como marca a divisão hierárquica em supertópicos, 

tópicos e subtópicos. A área limítrofe desses níveis é dada pela “maior ou menor abrangência 

do assunto em foco” 

A organicidade, da qual tratam os autores, pode ser observada em dois planos: 

linear ou horizontal e vertical. Quando observado em sua organização pelo viés da 

linearidade, a progressão tópica traz dois fenômenos basilares: a continuidade e, em oposição, 

a descontinuidade tópica. 

Por continuidade, os pesquisadores citados compreendem a organização de 

maneira sequenciada dos segmentos tópicos, de maneira que a abertura de um tópico se dá 

apenas após o fechamento de um tópico antecessor. Afirmam Jubran et al (1991, p.364): “a 

mudança do tópico em que não se projetam mais possibilidades de desenvolvimento do tema 

anterior, caracteriza o processo de continuidade de manifestação tópica na linha do discurso”. 

Jubran (2006, p. 62) discute esses dois planos afirmando que “a organização 

horizontal corresponde à progressão dos tópicos no desenrolar do diálogo”, enquanto a 

organização vertical é “decorrente de uma sucessiva especificação do assunto em pauta, até os 

limites das necessidades interacionais”.  

A autora mostra haver na organização hierárquica tópica as relações de 

interdependência entre tópicos que configuram os níveis de hierarquização da estrutura. 

Partem de um campo mais amplo para o mais definido e apresentam alto grau de 

particularização do assunto em tela.  



61 
 

Jubran (2006, p. 96) afirma não haver um número limítrofe de tópicos  do 

ponto de vista da organização hierárquica. É sempre possível que possa apresentar níveis 

inferiores intimamente ligados a um supertópico originador do segmento. É nessa 

particularidade que a autora denomina a organização dentro de um Quadro Tópico (QT) de 

Supertópico, tópico e Subtópico.  

 

Figura4: Estrutura hierárquica do Quadro Tópico (JUBRAN, 1991, p. 96) 

 

A organização elencada pela autora origina os quadros tópicos e, para que 

ocorra tal movimento, duas condições são necessárias: a centração (A) e a divisão interna em 

tópicos co-constituintes (B). Há, ainda, uma terceira condição possível, mas não 

imprescindível, que são as subdivisões internas nos tópicos. 

Por centração (A), compreende a autora, a ocorrência de um tópico mais 

abrangente (o ST), no qual está contida a porção de discurso focado, delimitando-o por meio 

da divisão interna dos tópicos co-constituintes (Sbt) (B), os quais se situam no nível 

hierárquico e apresentam o mesmo teor de concernência relativa ao ST que lhe é comum. É 

certo que temos ainda o movimento de desdobramentos em níveis hierárquicos inferiores 

chamados igualmente de subtópicos e definidos pelo maior nível de particularização do 

assunto posto em relevo. 

 

3.4.3 Abertura e fechamento na delimitação tópica 

 

Nesta subseção, trataremos dos processos de abertura e fechamento tópico. 

Para tanto, iniciamos por observar os procedimentos usados por participantes de uma 

interação submetidos a uma expressão verbal ordenadora do fluxo da comunicação. 

Amparados por Jubran et al (1991), dizemos que durante a ocorrência de um diálogo, os 
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falantes mantêm-se engajados no processo de interação independentemente do número de 

tópicos constituintes dessa interação. 

Há um movimento de captação das pistas de contextualização emitida entre os 

interactantes e, dessa forma, orientam suas falas de acordo com o tópico que se apresenta 

como responsável pela construção da coerência da conversa. Nesse sentido, cada segmento se 

caracteriza como um conjunto de enunciados que apresentam abertura, meio e fecho. 

Jubran et al (1991, p.366) afirmam que “a continuidade, postulada em termos 

de só se abrir um novo tópico após o fechamento de outro, reaparece nos níveis mais altos da 

hierarquia da organização tópica”.  

Se a característica primeira de um tópico é centrar-se em um assunto, o começo 

do segmento tópico é visível a partir do momento em que a centração distingue-se de outra 

centração anterior. Por sua vez, o desenvolvimento tópico não apresenta uma extensão 

previamente estabelecida. Ele pode ser mais longo ou mais curto estando, portanto, na 

dependência do número de enunciados constituintes do segmento tópico. 

O fecho ou saída corresponde ao limite no qual se consegue localizar uma nova 

centração, marcando assim, daquele ponto em diante, uma mudança de tópico. Isso, em geral, 

se dá pela exaustão do tópico, pela descontinuidade motivada por um largo leque de fatores, 

i.e., mudança brusca aceita pelo interlocutor com relação ao(s) referente(s) em relevância. É 

certo afirmar, com base na autora, que o fechamento de uma centração não necessariamente 

reflete a conclusão da interação, mas apenas o término de uma sequência. 

Jubran et al (1991) afirmam, ainda, que a delimitação dos segmentos tópicos se 

justifica por marcas as quais não se caracterizam por ter um padrão de ocorrência. Segundo os 

autores, há fatores que dificultam a sistematização pelo fato de serem marcas facultativas, 

quando os segmentos tópicos, nem sempre, estão marcados em início e fim e multifuncionais, 

quando os elementos que marcam as delimitações tópicas não assumem essa função de 

maneira permanente, como é o caso do marcador discursivo ‘então’. Esse marcador pode estar 

presente em diversos momentos do segmento tópico e co-ocorrentes, quando se percebe uma 

tendência a um aglomerado de procedimentos em um mesmo ponto. 

Essas operações de abertura e fecho se constituem em marcadores linguísticos 

discursivos de delimitação do tópico. Podem ser facultativos, quando nem sempre se tem 

início e fim marcados; multifuncionais, quando os elementos não assumem marca de 

exclusividade. Tais marcas linguísticas são categorizadas como prosódicas, morfossintáticas e 

léxico-semânticas. Há, ainda, outras marcas discursivas que devem ser levadas em conta, 
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como os marcadores conversacionais, os atos ilocucionários, os silêncios e pausas e as 

hesitações. 

No quadro a seguir, buscamos demonstrar as marcas linguístico-discursivas da 

delimitação tópica do quadro proposto por Jubran et al 1991, p.376. 

Figura 4 – Marcas linguístico discursivas (JUBRAN et al, 1991, p.376)  

 

Os processos de repetição, correção, paráfrase, parentetização e referenciação 

que atuam na constituição do tópicos discursivos e na organização intratópica, promovendo a 

centração tópica e, consequentemente, a coesão e a coerência dos segmentos tópicos (ST), são 

chamados de processos de reformulação. Nesse sentido, se referem a algo já dito, firmado 

com estatuto de matriz e podem ser: 

a) reiterada, no caso da repetição (Marcuschi, 2006, p. 220); 

b) anulada por uma nova formulação, no caso da correção (Fávero, 

Andrade e Aquino, 2006, p. 204);  

c) reelaborada, em termos de conteúdo, no caso do parafraseamento 

(Hilgert, 2006, p. 161). 

Seja  qual  for  a  sua  natureza,  a repetição contribui com a coerência/coesão 

tópica, dando maior continuidade aos tópicos discursivos e auxiliando nas atividades 

interativas. Dessa forma, conferem maior inteligibilidade ao texto (MARCUSCHI, 2006). Por 

sua vez, as correções projetam, na superfície textual, uma atividade discursiva regulada por 

motivos interacionais, uma vez que incidem, pontualmente, sobre um item lexical/gramatical 

ou sobre uma construção sintática, considerados inadequados para o falante em relação ao 

ouvinte, ou vice-versa, e, por isso, substituídos, na sequência textual, por outro 
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item/construção mais pertinente à intercompreensão (FÁVERO;  ANDRADE; AQUINO, 

2006).  

Para Hilgert (2006), o processo da paráfrase especifica-se  na  instauração  de  

uma relação de equivalência semântica entre os enunciados da paráfrase, promovendo 

deslocamentos semânticos de especificação ou generalização entre o segmento reformulado e 

o reformulador, apresentando expansões, condensações ou paralelismos formais com o intuito 

de atuar no construto da unidade tópica e na facilitação da compreensão dos aspectos tópicos 

destacados. 

A partir das contribuições de Jubran e seu grupo (1991), para os estudos do 

tópico, buscamos demonstrar, com o quadro a seguir, a organização hierárquica do tópico. 

 

 

Figura 5 – Organização tópica (JUBRAN et al, 1991 p. 132) 

 

O quadro anterior mostra que há uma organização hierárquica na qual o tema 

central da interação se desenvolve, a partir de um plano macro, para delimitações dadas por 

centrações tópicas definidas. A partir do assunto mais geral, outros assuntos surgem, sendo 

organizados de maneira que a coerência seja mantida ao longo da interação. Ao falar sobre 

“tamanho da família”, “o papel da mulher casada”, “o relacionamento com os filhos” e a 

“relação dos filhos com a escola”, o supertópico “família” se manteve, analogamente, como 

um “guarda-chuva” no qual são cobertos os assuntos ligados a ele. 

O conceito de tópico é revisitado e ampliado por Jubran, em 2006, no artigo 

Revisitando a Noção de Tópico Discursivo, no qual a autora se afasta da ideia de tópico 

discursivo, unicamente, como produto de um processo colaborativo dos interactantes para 

eleger a função interacional como inerente a todo e qualquer texto falado ou escrito. Nesse 
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sentido, o tópico discursivo, enquanto categoria de análise traz de imediato a centração como 

propriedade definidora. 

Jubran, (2006, p. 40) pontua ao final do trabalho que:  

 

a) a topicalidade é um processo constitutivo do texto e, por isso, a categoria analítica 

de tópico discursivo deve ser ampla o suficiente para dar conta dos diferentes 

gêneros de textos; b) na perspectiva Textual-Interativa, a noção de tópico discursivo 

não pode estar unicamente ligada à função referencial da linguagem. Na construção 

do tópico, funções interacional e referencial estão imbricadas; c) o princípio da 

organicidade vai além das relações entre tópicos. Ele se abre, também, para as 

relações internas do tópico; e d) a categoria de tópico discursivo não se restringe à 

organização textual, mas vai ao encontro às definições das especificidades de 

estratégias de construção textual.  
 

 

Nessa direção, a autora cita as repetições, as paráfrases e os parênteses como 

elementos que somente se realizam no contexto de um tópico discursivo. Assim sendo, e 

assumindo o enfoque pragmático, Jubran (2006 p. 34) afirma que há uma relação de 

interdependência entre os turnos realizada pelo grau de entrosamento dos participantes da 

interação, os quais procuram manter a coesão e a coerência de suas falas em torno de um 

conjunto referencial projetado à condição de foco central da interação, “em dado momento do 

evento comunicativo”.   

Para essa autora,  

 

O tópico discursivo configura-se como uma categoria analítica adequada à 

abordagem do texto falado, segundo a perspectiva textual-interativa, na medida em 

que possibilita a identificação de unidades que comportam em si as características 

textuais de coesão e coerência, dadas pela integração dos enunciados de um 

segmento tópico em um conjunto relevante de referências. [...] o tópico constitui-se, 

assim, como categoria abstrata, primitiva, operacionalizável em uma análise com 

base em suas propriedades de centração e organicidade (JUBRAN, 2006, p.119). 

 

  

Nesse sentido, compreendemos que o texto construído na interação não é um 

conjunto desordenado de enunciados dos interactantes; há uma organização cognitiva para as 

diferentes questões surgidas no transcurso da interação. Mesmo não havendo um prévio 

planejamento, essa organização cognitiva ocorre dentro do desenvolvimento tópico. 

Após essa discussão, vemos a noção de tópico discursivo como uma categoria 

analítica abstrata e que se manifesta na conversação, mediante enunciados propostos pelos 

interlocutores em volta de um conjunto de referentes. Esse passa a ser entendido como o 

elemento que compõe, organiza e fundamenta o texto falado. A categoria analítica de tópico 
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discursivo surge, então, para operar recortes de segmentos textuais, permitindo ao analista 

identificar o que se fala e como isso é organizado no texto. 

Outro ponto que considerarmos nas palavras de Jubran et al (1991), diz 

respeito aos processos de continuidade e descontinuidade tópica que se inserem na progressão 

da conversação. Segundo os autores (1991, p. 364), “A continuidade decorre de uma 

organização sequencial dos segmentos tópicos, de forma que a abertura de um (tópico) se dá 

após o fechamento do outro, precedente”. 

Dito de outro modo, a mudança de tópico ocorre quando não mais se projetam 

possibilidades para o desenvolvimento daquele anterior. Essa noção, apontada por Jubran et al 

(1991), apresenta uma perspectiva mais ampliada em relação ao defendido por Keenan e 

Schieffelin (1976), que observaram a introdução de um novo tópico em função da 

descontinuidade do discurso anterior. Jubran et al (1991) se contrapõem a isso 

compreendendo a mudança do tópico também como um fator de continuidade ou de 

descontinuidade tópica, dependendo da configuração que essa continuidade, ou 

descontinuidade assume na realização discursiva. 

A autora e seu grupo vão mais além ao propor que a descontinuidade acontece 

a partir da “perturbação da sequencialidade discursiva” (JUBRAN et al, 1991, p. 365), 

visualizada em uma situação como aquela na qual um tópico se introduz na linha discursiva 

sem que antes tenha havido o esgotamento do anterior.  

A autora chama a atenção para, havendo o retorno ao tópico interrompido 

temos os fenômenos de inserção e alternância e, não havendo retorno, temos a ruptura ou 

corte do tópico. A descontinuidade, então, é definida pela suspensão definitiva de um tópico, 

ou pela divisão, em partes, observadas de formas não adjacentes na linearidade discursiva. 

 

3.4.4 A parentetização ou inserção tópica 

 

Jubran (2006) menciona serem as estratégias de inserção tópica aquelas 

realizadas pelo processo nominado de parentetização. Por esse processo, são acrescidos, ao 

texto, elementos facilitadores à sua compreensão e condições de realização do ato 

comunicativo para cumprir seus objetivos de interação entre os interlocutores. A 

parentetização, segundo Jubran (2006), tem por característica uma breve suspensão do tópico 

discursivo em desenvolvimento para a inserção de informações paralelas a esse tópico. 
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Observa-se o surgimento de parênteses discursivos no desenvolvimento do tópico, pois ele é 

interrompido e reintroduzido após a inserção. 

É importante observar, como ressalta Jubran (2006), que os parênteses 

focalizam não apenas informações relacionadas com o tópico discursivo, mas também o 

locutor, o interlocutor e o próprio ato comunicativo. Quando o foco recai sobre algum 

elemento do tópico discursivo as funções mais frequentes dos parênteses são a exemplificação 

e esclarecimento de uma informação, ou do sentido das palavras usadas para construir o 

tópico. 

Os parênteses têm por foco o locutor, quando ele se introduz no texto, 

geralmente manifestando o seu envolvimento com o assunto sobre o qual discorre, ou ainda, 

introduzindo uma opinião sua a respeito da informação dada. Tais inserções tomam por foco o 

interlocutor nos casos em que há uma referência direta a ele, para testar o contato entre o 

emissor e o receptor, com o objetivo de verificar se está havendo a compreensão do texto. Na 

sala de aula, com frequência, o professor recorre à parentetização
17

, quando resolve parar o 

tópico em andamento, para fazer perguntas do tipo: Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Tá 

claro isso? Ou então, quando faz referência a algum conhecimento que o aluno já deve 

dominar para acompanhar o tópico. 

Partindo dessas reflexões e, tendo em vista nosso objetivo voltado para o 

discurso de sala de aula, assumimos a noção de tópico tal como proposto por Jubran et al 

(1991) e revisto por Jubran (2006), compreendido como o foco de atenção dado a um 

conjunto de referentes no transcurso da interação permitindo que, no espaço da sala de aula, 

se estabeleça a relação de ensino aprendizagem entre os interactantes. 

 

3.4.5  Foco e coerência na definição de tópico 

 

Barros (1991) considera como foco, no tópico discursivo, o momento no qual 

os interlocutores direcionam suas atenções para um mesmo ponto do discurso e o partilham.  

Koch e Travaglia (1993)  afirmam que tanto o falante quanto o ouvinte centram suas atenções 

naquilo que partilham em termos de conhecimentos e crenças, o que os levam a enfatizar 

pontos comuns. Nesse processo, há a negociação de sentidos entre os interlocutores daquilo 

que está no foco e isso torna a interação bem mais eficiente. 

                                                           
17

 Assumimos a denominação de inserção tópica, no transcurso deste trabalho, não negando que o termo 

parentetização tem sido largamente usado na comunidade acadêmica para definir esse elemento da organização 

do tópico discursivo. 
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Galvão (1996), buscando ancoragem em Bublitz (1988), afirma que foco e 

coerência atuam como auxiliares do tópico em desenvolvimento e permitem, para os 

participantes da interação, a ideia de ser topicamente coerente. Também Galvão (1996) traz a  

noção de foco como o ponto central que é estabelecido pelos interactantes no transcurso da 

interação, ressaltando que foco é o ponto máximo de atenção dada ao tópico.  

Concordamos com os autores citados por compreender que o foco se consolida 

como ponto de maior atenção a determinado assunto no transcurso de uma interação. É o foco 

que nos permite estabelecer uma sequência interativa motivada por um fio condutor da 

atenção que se busca alcançar no interlocutor. A atenção ocorre quando o foco que é 

estabelecido entre os interactantes se mantém ao longo do evento de interação.  

Essa focalização carece de coerência que organize a fluidez da interação. Nesse 

sentido, a coerência, na definição de tópico, está na noção de interpretabilidade daquilo que é 

partilhado entre falante e ouvinte. Pode-se então afirmar que essa - a coerência – é passível de 

ser entendida nas interações como formadora do conjunto significativo. 

Segundo Koch e Travaglia (1993), a coerência no texto não está ligada à noção 

gramatical utilizada no nível da frase; ela tem a ver com construção coerente na formação do 

texto e se estabelece no transcurso da interação.  

Na mesma direção, Koch (2008) ressalta que para um texto ser considerado 

coerente, é preciso apresentar continuidade tópica, ou seja, a progressão tópica – no nível 

sequencial e no hierárquico – se realize de forma a não ocorrerem rupturas definitivas ou 

interrupções excessivamente longas do tópico em andamento. A partir dessa reflexão, pode-se 

considerar o tópico discursivo como uma categoria de análise linguística. 

Marcuschi (2008, p. 121) afirma que “[...] a coerência é uma atividade 

interpretativa e não uma propriedade imanente ao texto”.  Liga-se, pois, a atividades 

cognitivas e não ao código apenas. Nesse sentido, trata-se de uma relação existente entre 

enunciados, o que possibilita a compreensão dos interactantes, de uma forma global, acerca 

do que é dito, escrito, explicitado. “O que não pode faltar é uma base referencial preservada 

que permita a construção da coerência. É nisto que reside a possibilidade de identificar sobre 

o que se fala” (MARCUSCHI, 2006, p.19). 

Barros (1991 p. 86) afirma que as concepções de coerência e tópico têm 

relacionamento simbiótico. Para ela, “tópico é o elemento estruturante de coerência e, ao 

mesmo tempo, a coerência é uma pré-condição para a existência de um tópico do discurso”
18

. 

                                                           
18

 (Tradução nossa) topic is the structuring element of coherence and, at the same time, coherence is a pre-

condition for the existence of a discourse topic. 
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Segundo a autora, no evento aula nós observamos três níveis principais, relacionados a 

saberes específicos, considerando o tipo de tópico discursivo que pode surgir: um nível 

instrucional, compreendendo tópicos que se referem ao tópico acadêmico envolvido. O foco 

está na informação específica; um nível organizacional, que inclui tópicos relativos a 

negociações entre interactantes: mudança de horário, exames, o programa do curso; e um 

nível disciplinar, incluindo tópicos relativos à admoestação de alunos, chamando a atenção 

deles para a relevância do tópico acadêmico. 

Discutimos nessa parte do trabalho, os processos organizacionais do tópico 

discursivo, entendendo-os como elementos de vital importância para o estabelecimento 

coerente daquilo que se fala. Pudemos, igualmente, compreender que a organização 

hierárquica e linear se verifica nos planos vertical e horizontal e que tais processos permitem 

ao analista perceber o tópico enquanto elemento organizador de uma interação.  

Ao falarmos dessa questão, é necessário trazer à tona a noção de relevo, visto 

que alguns elementos do discurso são colocados em maior proeminência que outro e isso 

discutiremos na seção a seguir. 

 

3.4.6 O relevo no desenvolvimento tópico 

 

Propomo-nos, nesta seção, a trazer um olhar sobre a noção de relevo 

relacionado a tópico discursivo e refletir sobre como contribui para o estabelecimento da 

interação. Para tanto, lançamos mão dos estudos de Travaglia (2006), entre outros, para 

observarmos como podemos situá-lo no discurso da sala de aula. 

Para Travaglia (2006), o relevo remete ao fato de o falante, ao produzir um 

texto, dar destaque a determinados elementos dentro desse mesmo texto, colocando-os em 

proeminência em relação aos outros, formulando-os, construindo-os e os constituindo. Esse 

movimento é denominado, tal como proposto pelo autor, de relevo positivo ou proeminência. 

No sentido inverso, o falante pode realizar o rebaixamento de determinados elementos da 

interação em relação a outros. O autor denominou esse fenômeno de relevo negativo. 

Seguindo as palavras desse autor, podemos dizer que os elementos objeto do 

relevo podem ser partes do conteúdo ou certos tipos de conteúdo que integram o tópico 

discursivo, tais como: entidades, informações, relações etc ou ainda estratégias de 

desenvolvimento do tópico como: recursos linguísticos e mudanças e/ou retomada de tópicos. 

Travaglia (1999, p. 77) afirma que podem ser objeto de relevo: 
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a) os episódios de uma narrativa, constituídos por ações (tipo de conteúdo) 

em relação ao cenário, descrições de personagens, ações de pano de fundo; 

b) ações em relação a outras por razões emotivas; c) determinados conceitos; 

um argumento em relação a outro; d) introdução de um novo subtópico ou 

volta a um subtópico; e) determinadas relações entre proposições; f) uma 

forma de dizer em relação à outra. 

 

 

Nesse sentido, há toda uma gama de eventos interativos para os quais o relevo 

contribui para o estabelecimento da coerência ‘do que se fala’. Observamos, então, no estudo 

do relevo, que ele ocorre por razões diversas e com funções variadas (Cf. Travaglia, 1999). 

Para esse autor, no desenvolvimento do tópico, o relevo marca as avaliações sobre o conteúdo 

do texto e sobre os elementos da interação. Compreendemos, assim, que o relevo tem 

movimentos de proeminência e de rebaixamento e que incidem em diversificados tipos de 

texto relacionados ao desenvolvimento do tópico discursivo, conforme salienta Travaglia 

(1999). 

Neste trabalho, são importantes algumas contribuições de outras vertentes 

teóricas para demonstrar a presença dessa unidade de análise nos estudos que se voltam para 

linguagem oral ou escrita.  

Entre os trabalhos que tratam do Tópico Discursivo, a pesquisa de Nascimento 

(2012) traz um levantamento de pressupostos teóricos que reafirmam a existência de 

regularidades da organização tópica do/no texto falado.  Ela buscou, nos estudos relacionados, 

bases para a identificação e explanação dessa organização.  

Segundo a autora, são vários os pesquisadores que, com base em pesquisas e 

análises de textos reais de interação, sustentam essa ideia de organização e coerência do texto 

falado. Essa constatação evidenciou que uma conversação é um fenômeno mais estruturado 

do que se admite tradicionalmente, quando um texto poderia aparentemente apresentar uma 

estrutura não organizada. No entanto, conforme a interação vai se desenvolvendo, observa-se 

que a coerência vai sendo alcançada cognitivamente e permanece até o seu desfecho, 

conforme observado pelas estratégias da organização tópica. 

Nesse sentido, vemos que a organização obedece a uma lógica que assegura a 

coerência tal como é o caso da descontinuidade caracterizada pela inserção de tópicos
19

 de um 

quadro tópico em outro quadro tópico. Logo, ocorre uma perturbação na linearidade, que pode 

ser reestabelecido à medida que se atenda os níveis hierárquicos mais elevados. Dessa forma, 

                                                           
19

Ao analisar os dados observamos a existência dessas inserções tópicas, porém fizemos a opção de, neste 

trabalho, não nos atermos a elas. 
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a continuidade postulada em termos de só se abrir um novo tópico após o fechamento de 

outro, reaparece nos níveis mais altos da hierarquia da organização tópica. 

Nascimento (2012) menciona os dois planos de organização tópica – o 

sequencial e o hierárquico, já apontados por Jubran et al (1991) – os quais permitiram 

verificar que a fragmentação que tem sido atribuída ao texto oral ocorre, basicamente, no 

plano linear. No plano vertical, a aparente incoerência se desfaz na medida em que, nele, 

muito do que se interpreta como descontínuo no plano sequencial não vai merecer tal 

interpretação. 

 A seguir trazemos algumas reflexões acerca do marcador discursivo
20

 que, em 

nosso trabalho, mostrou-se recorrente como elemento de abertura e fechamento de tópicos, tal 

como veremos no capítulo de análises. Por ora, trazemos algumas concepções teóricas a 

respeito deste campo de estudos. 

 

3.4.7 Marcadores discursivos e organização tópica 

 

A definição  de  MD  é  controversa e variável, de acordo com os autores que a 

propõem, sendo definidos como elementos sintaticamente independentes formados por um ou 

mais itens lexicais, ou ainda por expressões não lexicais que  frequentemente  perdem  seu  

valor  semântico,  assumindo inúmeras  funções  no  discurso.  Podem  aparecer  no  início,  

meio  ou  final  da produção oral. 

Barros (1991) afirma que o estudo de MDs não é recente, posto que, em 1976, 

Keller e Taba-Warner apresentam uma lista de gambitos
21

 que são classificados como openers 

(aberturas), links (ligação), responders (respostas) e closers (fechamentos)
22

. Ela ressaltou que 

os falantes usam os MDs para sinalizar ações tópicas e que é necessário estabelecer as 

diferentes categorias de MDs, de acordo com a função que desempenham. A autora acrescenta 

que o uso de MDs apresenta alto índice de ocorrência podendo ser consequência de 

procedimentos rotineiros que caracterizam as atividades. Assim, eles substituem longas 

explicações evitando a interrupção do fluxo conversacional.  

                                                           
20

Os marcadores discursivos são elementos linguísticos que ressaltam o que nos tópicos estão sendo mudados, 

abertos, fechados etc. 
21

 Gambitos foi o termo utilizado por Keller e Teba-Warner em 1976 (apud Barros 1991). Trata-se de uma 

ferramenta conversacional. 
22

 Existem quatro tipos de gambitos: os que iniciam uma intervenção, os chamados de ligação, os usados para 

introduzir respostas e, finalmente, os de fechamento. 
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Segundo Schiffrin (1987), sua visão está condicionada à postura de que o 

discurso é um processo de interação social e não constitui apenas de unidades linguísticas 

formais. Para ela, os MDs são definidos em relação às unidades de fala e não limita essa 

unidade a uma sentença, proposição ou ato de fala.  

As unidades de fala são definidas levando-se em consideração suas relações 

estruturais, coesivas e/ou interacionais com outras unidades. Há muitas unidades de fala que 

influenciam o uso de MDs. Acredita-se que, ao restringir sua definição em uma unidade 

precisa, a análise de seus dados fica limitada.  

O desejo de dar conta da distribuição dos MDs (que MDs ocorrem, quando e 

por que ocorrem?), de forma a determinar sua importância em nível linguístico (quais são suas 

formas e quais são seus significados?) e ao nível do discurso (o que está acontecendo naquele 

momento da interação?), determinou sua visão, e o seu trabalho sobre MDs.  

Em um sentido mais restrito, os MDs são vistos como expressões comuns da 

língua, usadas na conversação para estruturar a interação em vários níveis. Uma interpretação 

mais ampla do termo inclui todos os elementos que sinalizam a estrutura e a coerência do 

discurso, tanto na comunicação escrita quanto na comunicação oral. Um objetivo importante 

numa conversa é a interação e, longe de serem simplesmente suportes, esses MDs 

desempenham funções importantes que garantem a esta o desenvolvimento da interação de 

forma cooperativa e cortês. 

Ventola (1978, apud Barros, 1991) sugere que o falante estabelece relação 

entre: 

a) o falante e sua mensagem; 

b) o falante e o ouvinte;  

c) o falante e o texto. 

 

Já para Marcuschi (1987), os MD podem ser considerados de acordo com as 

suas propriedades interacionais e intratextuais.  

Partindo desses dois autores, Barros (1991, p. 335) classifica os MD em três 

categorias gerais, de acordo com suas funções:  

 

a) marcadores interativos, cuja função é estabelecer a relação entre os interactantes 

e são empregados como estratégias na negociação de papéis sociais e relações; 

b) marcadores cognitivos, que são associados ao processo de produção da fala; 

c) marcadores textuais, que conectam as partes do texto e mostram a atitude do 

falante em relação à mensagem por ele proferida. 
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Schiffrin (2001) afirma que os MDs podem ser considerados como um grupo 

de expressões compreendidas por membros de classes variadas, como conjunções, 

interjeições, advérbios e frases lexicalizadas. Quanto ao sentido literal, são itens não 

obrigatórios sequencialmente de forma pragmática e não contribuem com o sentido 

estritamente linguístico, entretanto carregam grande significação ao nível do discurso. 

Para Castilho (1989), os MDs são elementos importantes na  organização  do  

discurso,  podendo  ser  subdivididos  em  dois  grupos:  os interpessoais,  orientados  para  o  

monitoramento  da  conversação  e  os  ideacionais,  orientados para  a  organização  textual. 

Penhavel (2010)
23

  define  MDs  como  sendo  mecanismos que atuam 

exercendo relações entre as unidades textuais do discurso (entendido como organização 

textual-interativa) ou entre os interlocutores de diversas formas sem constituir uma classe bem 

definida.  

No caso de MDs basicamente sequenciadores, o termo, segundo Penhavel 

(2010 p. 41): 

 

[...] liga-se  à  função  de  contribuir  para  explicitar  que  e onde  ocorre  uma  

articulação  tópica,  bem  como  para  especificar  e  explicitar  uma  relação 

semântico-discursiva previamente mais ou menos clara entre segmentos de natureza 

tópica.  

 

 

Este autor segue afirmando que, “[...] no caso de MDs basicamente 

interacionais, o termo liga-se à função de manifestar orientações interativas dos 

interlocutores” (PENHAVEL, 2010, p. 41). Compreendemos, então, que a ocorrência da 

orientação depende da verbalização do marcador discursivo e, dessa maneira, podemos dizer 

que tais MDs envolvem a criação de significado. 

Segundo Risso (2006), dentre todos os mecanismos usados na organização 

textual-interativa  da  fala,  os  MDs  merecem  atenção. São tão frequentes quanto difíceis de 

definir, porque constituem um amplo e diversificado grupo de elementos que abrange desde 

sons não lexicalizados até sintagmas mais desenvolvidos. Assim como o próprio grupo dos 

MDs, também são numerosos os autores que buscam definir e explicar o funcionamento 

desses elementos. 

                                                           
23

 Penhavel  (2010) afirma ser a  Perspectiva Textual-Interativa  a área da linguística que estuda  um  conjunto  

de  fenômenos linguísticos, do qual os MDs constituem uma parte;  assim, os MDs dessa abordagem são parte 

dessa área de pesquisa, não parte de um “campo de estudo de MDs”. Não se pode pensar sobre uma “área de 

pesquisa em MDs” reunindo  (todos os) diferentes estudos sobre MDs. 
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Os trabalhos de Risso (1996) e Risso (2006) fornecem uma descrição 

pormenorizada dos MDs. A autora os divide em dois grandes grupos: os MDs basicamente 

sequenciais e os basicamente interacionais. O termo ‘basicamente’, usado  pela  autora,  

reflete  sua  posição  em  relação  à multifuncionalidade dos MDs, característica também 

comum às várias abordagens sobre esses  elementos.   

Risso (1996)  afirma  que  os  MDs devem  ser  considerados  multifuncionais 

uma vez que cumprem  o papel  de  contribuir no desenvolvimento da  interação. Nesse 

sentido, a autora sinaliza ser o elemento  então  considerado  um  marcador  discursivo  

basicamente sequenciador. Ela descreve esse tipo de marcador como uma unidade 

sequenciadora comprometida diretamente com “o estabelecimento das relações coesivas  

entre  partes  do  texto,  mediante  o  processamento  de  aberturas, encaminhamentos,  

retomadas  e  fechos  de  tópicos” (RISSO, 1996,  p. 423). 

A pesquisadora menciona que se trata de um articulador de partes do texto que, 

é capaz de se mover com flexibilidade  da  frase  ao  texto,  o  que  torna  possível  atribuir  ao  

item  diferentes classificações.  A  autora  também menciona que há  entre  as  diversas  

formas  de  atuação  do  marcador então  elos sintático-semânticos os quais nos permitem 

considerar a existência de um continuum entre a conjunção ou o advérbio na frase e o 

articulador no âmbito das  relações  textual-interativas. Para a autora, nesse aspecto, há a 

possibilidade da aquisição de novos valores semântico-pragmáticos para o item que vai para 

além da articulação. 

Autores como Martelotta (2004) não  se preocuparam em criar uma  

classificação  ou  delimitação formal do que vem a ser MD e inserem a ideia deles como 

essenciais para a organização da fala e que perdem o conteúdo semântico para funcionar 

como  elementos  pragmático-discursivos.  A  partir  de  então,  passam  a  exercer função  

primordial  na  organização  do  discurso  espontâneo,  já  que  sua  utilização possibilita  e  

estimula  a  organização  do  discurso  para  o  próprio  falante  e  ainda funciona  como  pista  

dessas  estratégias  para  o  ouvinte,  podendo  exercer  as seguintes  funções:  marcar  

reformulações  na  fala,  topicalização,  indicar  discurso de fundo, modalizar a fala e 

preencher vazios causados pela perda do fluxo das informações. 

Com relação  à  função  exercida  pelos  MDs, são classificados por Santos 

(2012) em: Redutores (quando buscam evitar a postura assertiva do falante), Esclarecedores 

(visam  resumir  ou  dar  mais  clareza  a  uma  parte  do discurso). Resumidores  (aparecem  

ao  final  de  uma  lista  de  itens  e  resumem  o  que consideram ser de conhecimento comum 

ao interlocutor), Argumentadores (ocorrem  na  argumentação  contrária  ao  que  foi  dito 
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anteriormente), Finalizadores (exercem a função de fechamento ao turno). Em relação à 

posição em que se encontram podem ser classificados em: Iniciadores (aparecem no início do 

discurso), Preenchedores de pausa (evitam o silêncio durante a formulação da fala), 

Sequenciadores (marcando a sequência no discurso). 

Acerca dessa discussão, Pinheiro (2005) afirma que os MDs exercem a função 

de fazer a união de segmentos tópicos, ou enunciados intratópicos, quer sejam eles contíguos 

ou não e que se apresentam na superfície textual. O autor considera na condição de 

sequenciadores, os MDs com função textual de integrar tópicos e enunciados na linearidade 

textual e orientam a atenção do ouvinte/leitor para as partes que compõem o texto de maneira 

a facilitar o acompanhamento do desenvolvimento da informação. Conforme Pinheiro (2005 

p. 48), “essas partes podem ser os eventos de uma narração, as fases de uma descrição ou 

exposição, ou as etapas de uma argumentação”. 

Cabe ressaltar, com base em Penhavel (2010), que o uso da terminologia MD 

está longe de ser uma unanimidade entre as diversas correntes teóricas que estudam esta 

perspectiva linguística. Pelo menos quatro linhas investigativas assumem esta terminologia 

sem, no entanto, estabelecerem um consenso entre si sobre a conceituação dada ao que seja 

MD.  

Para este trabalho, assumimos que os MDs, para a organização do texto, são 

elementos de finalidade vital, pois é a partir destes que a superfície textual ganha contornos 

discursivos na interação. Isso nos leva adotar a terminologia MD, por entendermos que esta 

não designa as palavras por si mesmas, mas as funções pragmáticas no discurso. 

Nessa discussão, em torno da caracterização das interações em sala de aula, nos 

seus aspectos específicos, consideramos que apesar de aulas se configurarem semelhantes à 

outras, cada uma é gerida em um espaço específico, constituída por pessoas também com suas 

peculiaridades em termos de conhecimentos, visão de mundo, entre outras questões. Assim, o 

tópico discursivo certamente é materializado conforme o que acontece nesses locais. 

Tendo em vista a discussão aqui realizada, definimos como categorias de 

análise o supertópico e o tópico discursivo das interações. Para tanto, buscamos os 

procedimentos de abertura e fechamento da organização tópica, a partir dos seguintes 

critérios: elementos de centração e marcadores discursivos. 
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4.  ANÁLISES 

 

As conversações são construções coletivas feitas de palavras, 

mas também de silêncios e de entonações, de gestos, de 

mimicas e de posturas, ou seja, de signos de natureza 

variada: as conversações exploram diferentes sistemas 

semióticos para se constituir. 

Kerbrat-Orecchioni (2006,  p. 36) 

 

 

4.1 Organização tópica das interações 

 

A análise dos tópicos discursivos proporciona uma visão macro do discurso. 

Nesta investigação, estão ligados ao conteúdo de ensino e aprendizagem na sala de aula. A 

primeira aula selecionada para análise (aula 1) revelou a organização de tópicos em torno do 

conteúdo da disciplina Cultura, na qual identificamos um tópico mais geral, ou supertópico, 

por nós nominado de “Cultura dos Índios”. Conforme apontam os dados (quadro 8), esse 

supertópico, recobre os demais numa organização hierárquica.  Nesse sentido, os tópicos 

denominados “Situação Geográfica do Brasil”, “Povoamento das Américas” e “Costumes e 

Grupos Sociais” encontram-se dependentes, do ponto de vista hierárquico, ao supertópico, 

conforme observamos no Quadro 8 colocado abaixo. 

 

4.1.1 Supertópico: cultura dos índios (aula 1) 

 

 

Figura 6 – Hierarquia da aula 1-Cultura dos Índios (fonte: dados da pesquisa) 
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Os dados nos mostram que o supertópico está configurado no momento inicial 

da aula, quando a professora estabelece sobre o que discutirá no transcurso do evento de 

interação. Nas linhas 24 e 25,  do exemplo 21, vemos que a metalinguagem “... a tia vai 

mesmo falar da cultura dos índios...” nos mostra que houve o estabelecimento do tema. O uso 

da metalinguagem foi empregado para deixar explicito sobre o que deverá ser tratado em sala 

de aula.  

Exemplo 21 - Aula 1 

[...]

 

[...] 

Apesar de ser o tópico uma imposição institucional, a concordância dada pelos 

alunos, como observamos A6 sinalizando o conhecimento anteriormente construído e A12, 

através da interjeição êba, expressando sua anuência ao tema proposto para aquela aula e 

confirma o estabelecimento do tópico. 

4.1.1.1 O tópico: situação geográfica do Brasil (aula 1) 

 

O tópico Situação Geográfica do Brasil é identificado no enunciado da 

professora, ao ressaltar a ausência de uma divisão, como conhecemos hoje, em estados e 

municípios, conforme observamos no fragmento das linhas 32 a 41 do exemplo 22. Nesse 

sentido, os elementos de centração desse tópico são: cultura, diferentes culturas, culturas no 

Brasil, cultura dos índios e, esses se conectam ao supertópico por remeterem, especificamente 

as questões ligadas à cultura dos índios.  
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Exemplo 22 - Aula 1 

[...] 

 

[...] 

 

A abertura do tópico está identificada no uso do marcador discursivo então 

empregado pela professora (linha 32) na função de iniciador do discurso. É a partir desse que 

a docente promoveu a abertura daquilo que necessita ser discutido. Ao afirmar que há um 

grau de importância saber que quando os portugueses chegaram ao Brasil não havia uma 

divisão geográfica (linha 38), ela põe em relevo essa informação para esclarecer aos alunos 

acerca do contexto histórico brasileiro. Para ela, há a necessidade de que os discentes 

compreendam que a realidade, à época, apresentava diferenças geográficas em relação a 

presente realidade. 

Na linha 41, vemos que os alunos, representados aqui por A6, demonstram 

concordar com o posicionamento da professora ao repetirem ‘terra sem dono’. Observamos 

que o aluno repete o que é mais importante naquele momento, e isso nos levou a crer que 

ainda que o conhecimento por parte dos alunos não fossem completos acerca do tema, havia 

informações que lhes permitiam estabelecer concordância com aquilo que foi dito pela 

docente.  

No fragmento composto pelas linhas de 95 a 98, no exemplo 23, a professora 

reafirma a inexistência da divisão geográfica que já havia apontado anteriormente. Isto, em 

nosso entendimento, deveu-se a necessidade de enfatizar que aquele ponto era vital para 

aquela aula. Na linha 95, quando a professora fez uso da pergunta com o recurso linguístico 

por quê? e, em seguida, apresenta uma resposta reafirmando a inexistência da divisão que 

havia sido discutida, ela trouxe para relevo aquela informação que considerou necessária para 

o desenvolvimento da compreensão dos alunos. Isto podemos observar no exemplo 23. 
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Exemplo 23 (Aula 1) 

[...] 

 

[...] 

 

Para encerrar este tópico a professora reafirmou que não havendo uma 

organização geográfica no Brasil, à época, a terra não teria, também, um ordenamento 

administrativo. Ao realizar tal movimento, percebemos um esgotamento do assunto e daí, a 

necessidade de conclui-lo. 

Exemplo 24 Aula (1) 

[...]

 

[...] 

No fechamento desse tópico, o marcador então (linha 114), com a função de 

argumentador, preparou a conclusão do raciocínio proposto pela professora. Isso ficou 

evidenciado, como vemos no exemplo 24, pelo discurso de que quando não há organização 

administrativa qualquer um pode assumir o posto de comando.  

4.1.1.2 O tópico: povoamento das Américas (aula 1) 

 

O segundo tópico dessa aula, nominado Povoamento das Américas  foi 

identificado nos dados, especificamente na linha 118. Os elementos que marcam a centração 

desse tópico são “mapa”, “Guianas”, “Brasil”, “América Central” e “estudo dos povos 

indígenas”. Esses elementos trazem para o foco, os referentes que nortearam o 

desenvolvimento do assunto que estava em tela.  

Importante destacar a repetição da estrutura sintática que foi utilizada pela 

professora nas linhas 117 (vamos observar aí), 119, (vamos dar uma observada) e 122, (vamos 

ver aí) para colocar em relevo as informações que ela considerou necessárias para o 

desenvolvimento do tópico. Ao destacar esses elementos linguísticos a professora buscou 
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estabelecer o campo de atuação discursiva naquele momento do evento interativo, conforme 

observamos no exemplo 25. 

 

Exemplo 25 - Aula 1 

[...]

 

[...] 

 

A abertura desse tópico se configurou com o emprego do marcador mas (linha 

117) com a função de argumentador. Isto foi reconhecido pela informação que se sucede 

quando a docente chama a atenção para o texto colocado no livro que trata da povoação das 

Américas. (Linhas 117 e 118), conforme observamos no exemplo 25. 

A partir dessa informação ela buscou mostrar de que maneira tal processo 

ocorreu. Ao demonstrar os diversos países por onde teriam passado os antigos habitantes 

houve a construção de um cenário propício à  abertura do tópico. 

 

Exemplo 26 Aula (1) 

[...] 

 

[...] 
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Os elementos que ofertam centração ao tópico são: mapa, África, Europa, 

Oceania, Ásia, América do Norte e América Central. O marcador discursivo então (linha 129) 

abre o tópico com a função de sequenciador, no qual a professora buscou dar continuidade ao 

seu discurso com base naquilo que era apresentado no mapa.  

Com o tópico devidamente estabelecido, a professora conduziu a discussão 

para uma focalização que evidenciou o processo de povoamento. Como visto no exemplo 26, 

os povos percorreram diversos caminhos até chegarem às Américas, conforme ficou patente 

nos enunciados da professora (linhas de 132 a 135 e 137).  

A professora chamou a atenção dos alunos dizendo ‘vejam bem isso aqui’ 

(linha 137), sinalizando que aquele ponto merecia maior atenção. Verificamos, assim, ter a 

professora posto em relevo aquele momento por se tratar de algo de vital importância dentro 

do assunto que estava sendo discutido. Esse trecho do discurso é complementado com a 

afirmação de que neste ponto está o processo de povoamento das Américas e que são os 

indígenas que fazem tal povoamento. Ao traçar este link, a professora deixa transparecer o 

supertópico desta aula que é a cultura dos índios. Dessa maneira, ela não abandona o eixo 

central, buscando fazer ligações dos tópicos componentes do evento interativo com aquilo que 

é macro na sua discussão. 

O marcador discursivo então (linha 150) tem a função de sequenciador. Ao 

dizer ‘então gente ... desse mapa ai ... o que foi feito nesse mapa ai? Qual é o foco?’, a 

professora buscou estimular nos alunos a necessidade de compreensão dos dados que foram 

apresentados pelo mapa. O fechamento desse tópico foi efetivado no uso do marcador 

discursivo então (linha 153), com a função de finalizador. Nas linhas 153 e 154, ao dizer 

“Então a gente conclui que os índios percorreram um longo caminho para povoar as Américas 

né?::” ela finaliza o tópico sintetizando aquela parte da aula, conforme o exemplo 27. 

Exemplo 27 - Aula 1 

[...] 

 

[...] 
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4.1.1.3 O tópico: costumes e grupos sociais (aula 1) 

 

No terceiro tópico aberto nesta aula, vemos que está em pauta os costumes e a 

formação de grupos sociais, no horizonte aberto pelo supertópico cultura dos índios. Os 

elementos de centração deste tópico são: antigos habitantes (linhas 210, 211 e 217), povos 

(linha 211) e grupos (linha 218). Esses elementos trazem para o foco da interação, neste 

momento da aula, conhecimento das organizações sociais, conforme vemos no exemplo 28. 

  

Exemplo: 28 - Aula 1 

[...] 

 

[...] 

 

Para abrir este novo tópico, a mestra faz uso do marcador discursivo então 

(linha 217) com a função de esclarecedor. Ao afirmar que os antigos habitantes eram 

divididos em grupos (linha 218), a professora ressaltou a existência de divisões em porções 

menores segundo os costumes de cada grupo e áreas de habitação (linhas 220 e 221), 

conforme o exemplo 29. 

 

Exemplo 29 – Aula 1 

[...] 

 

 

[...] 
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O fechamento deste tópico trouxe o marcador discursivo então (linha 321), 

com a função de finalizador. Quando a professora ressaltou que cada grupo indígena tinha seu 

costume próprio e se localizava em diferentes pontos geográficos, ela orienta a conclusão do 

tópico ao fazer a distinção dos diferentes costumes e dons dos povos indígenas que 

contribuíram para a formação dos grupos sociais, conforme observamos no exemplo 30. 

 

Exemplo: 30 - Aula  1 

[...] 

 

[...] 

 

Quadro 4 - Síntese do supertópico cultura dos índios  

Ordem MD Aparição Posição/Função Observações 

Abertura L Fechamento L 

01 Então 42 Ex. 22/Iniciador 32 Ex. 24/Argumentador 114 O Marcador 

Discursivo 

então aparece 

42 vezes ao 

longo da aula, 

porém abre e 

fecha tópicos 

apenas 5 

vezes. 

Ex. 29/Esclarecedor 217 Ex. 27/Finalizador 153 

  Ex. 30/Finalizador 231 

    

02 Mas 4 Ex. 26/Argumentador  -  O marcador 

discursivo, 

mas aparece 4 

vezes, mas 

abre apenas 

um tópico. 

(fonte: dados da pesquisa) 

 

Com base no quadro acima, observamos a maior recorrência do marcador 

discursivo então como procedimento de abertura e fechamento dos tópicos. Nesse sentido, ele 

assume as funções de iniciador, argumentador, esclarecedor e finalizador e, assim, propício ao 
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discurso em sala de aula. Outros MDs também são utilizados. Em nossos dados observamos a 

presença do “mas” enquanto elemento linguístico que exerceu a ação de encerrar tópicos. A 

partir dessa discussão, percebemos que os MDs assumem funções distintas dentro da 

organização tópica, tais como observamos nos exemplos 22, 24, 27, 29 e 30 e, essas orientam 

a organização do discurso dos interactantes. 

 

4.1.2 O supertópico: valores para a vida (aula 2) 

 

No quadro a seguir, trazemos a representação da organização hierárquica da 

aula 2, cujo supertópico foi denominado “Valores para a Vida”, tal como proposto pela 

professora. Observamos que ela partiu de um ponto mais amplo, identificado como 

supertópico (quadro 10) para um mais específico em cada tópico, conforme sugerido no 

quadro abaixo. 

 

Figura 7 – Hierarquia da Aula 2 - Valores para a Vida (fonte: dados da pesquisa) 

 

O supertópico, o tema central definido pela professora foi valores para a vida 

(linha 25), como nos mostra o exemplo 31. Os elementos de centração desta aula foram: 

“valores”, “sociedade”, “política partidária” e “opiniões”. O conteúdo da aula possibilitou que 

tais elementos fossem trazidos para destaque no evento interativo, permitindo aos alunos 

compreenderem que a vida humana se organiza em sociedade na qual estão estabelecidos 

valores que permitem a convivência sob os mais diferentes aspectos. 
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Exemplo: 31 - Aula 2 

[...]

 

[...] 

 

A professora situou cada ponto específico da reflexão, como podemos observar  

nas linhas de 25 a 30. O supertópico está identificado no enunciado da professora (linhas 19 e 

20) quando ela chama a atenção dos alunos e orienta a discussão para os valores. 

 

4.1.2.1 O tópico: valores sociais (aula 2) 

 

 Os elementos centrais do presente tópico estão postos, linguisticamente, 

no conjunto de referentes: “ética”, “cidadania”, “cultura política”, “respeito” e “ideias”. Esses 

elementos, da maneira que estão dispostas nos dados, mostram que havia uma preocupação 

em estabelecer, o que chamamos de fio condutor da discussão, por entendermos esses elos 

coesivos como elementos que atuaram na condução dos pontos chaves para o conjunto de 

relevâncias tópicas que estava em tela naquele momento. 

 A abertura do tópico se dá pelo marcador discursivo então, (linha 90) 

neste caso assumindo a função esclarecedora, já que a professora buscou trazer clareza ao 

assunto em desenvolvimento. Após afirmar que valor é algo da política (linha 91) e  ressaltar 

serem as muitas opiniões fundamentais para a construção dos valores para a vida (linhas 94 e 

95), ela passa a estabelecer as diversas tipologias de política, citando como exemplos a 

política partidária (linha 91) e a política pedagógica (linha 98), conforme vislumbramos no 

exemplo 32. 
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Exemplo: 32 - Aula 2 

 [...] 

 

[...] 

  

Outro recurso presente neste tópico são as expressões usadas para chamar a 

atenção dos alunos para um ponto específico do tópico. Ao dizer ‘olhe, preste atenção’ (linha 

141), a professora sinalizou aos alunos que seria necessária a devida atenção aquele ponto 

específico do assunto em desenvolvimento. Observamos tal inserção no exemplo 33. 

Exemplo: 33 - Aula 2 

[...] 

 

[...] 

 

O fechamento deste tópico se deu com questionamentos feitos pela professora 

(linha 158 e 160) que visam, a nosso ver, checar a aprendizagem dos alunos a respeito tema. 

O marcador discursivo então (linha 156), neste ponto com função iniciador da conclusão 

estabelece a ideia de encerramento do assunto permitindo aos alunos compreenderem que a 

discriminação não é correta, conforme vemos no exemplo 34. 
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Exemplo 34 - Aula 2 

[...]

 

[...] 

 

4.1.2.2 O tópico: sociedade (aula 2) 

 

Neste tópico, o discurso foi centrado nos elementos “sociedade”, “grupo”, 

“dinheiro” e “empresária”, os quais colocaram em relevo o eixo central da aula. 

O tópico foi aberto com o uso do marcador discursivo então (linha 173) que 

teve a função de iniciador do assunto que a professora desejava discutir. Ela inicia a 

discussão, a partir de questionamentos que visavam suscitar a construção coletiva de um 

conceito para sociedade. Observamos que a pergunta da professora é uma estratégia para 

desenvolver o tópico “sociedade”, como visto na linha 173. Vejamos também o 

prosseguimento da questão  conforme o exemplo 35, nas linhas de 173 a 185. 

 

Exemplo: 35 - Aula 2 

[...]

 

[...] 
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Esse tópico foi abandonado pela interferência de um elemento estranho à sala. 

Uma vendedora de rifas interveio, buscando saber se algum aluno se interessou pela compra 

de bilhetes, como observamos no exemplo 36.  

 

Exemplo: 36 - Aula 2 

[...] 

[...] 

 

Dada à ruptura da sequência do evento interativo, a professora ao reassumir o 

turno (linha 244), o faz discutindo um novo assunto, abandonando o tópico que estava em 

desenvolvimento, conforme como vemos no exemplo 36, no fragmento transcrito nas linhas 

de 233 a 248. 

 

Exemplo 37 – Aula 2 

[...] 

 

[..] 

 

4.1.2.3 O tópico: políticas (aula 2) 

 

Sequenciando o evento interativo, observamos a abertura de um novo tópico, o 

qual denominamos Políticas, por ser esse o foco maior da atenção nesse momento da aula. Os 
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elementos de centração são as ocorrências linguísticas, que formam o conjunto de referentes, 

aqui representados por nomes e grupos nominais: “política”, “políticas partidárias”, “políticas 

pedagógicas”, “política municipal”, “prefeito”, “vereador”, “deputados”, “presidente”. 

A abertura desse tópico se deu com a utilização do marcador discursivo  então 

(linha 245) que, neste ponto da aula assume contornos de iniciador para o tema que veio em 

seguida, tal como observamos no exemplo 38. 

Exemplo: 38 - Aula 2 

[...]

 

[...] 

 

Ao dizer ‘então olha o objetivo mas...’, na linha 243,  ela chamou a atenção 

para o que havia para ser discutido naquele momento. A docente alerta para a necessidade de 

cumprir com a proposta do plano de aula. Quando afirmou que a política não é apenas 

partidária (linha 246), ela procurou deixar claro, aos seus alunos, que há um leque bem mais 

amplo recoberto pela política que apenas o das campanhas eleitorais que são de conhecimento 

comum a eles.  

Para o fechamento desse tópico, a professora buscou enfatizar que o universo 

da política é bem mais amplo do que as pessoas compreendem (linhas 363 e 365) . Neste 

sentido, ela chamou a atenção dos alunos a um ponto que ela considerou relevante à 

discussão. O elemento linguístico ‘olhe vamos lá’, na linha 364, buscou direcionar o foco dos 

alunos para a aquele ponto da aula como sendo de relevante importância naquela discussão.  

Exemplo 39 - Aula 2 

[...]

 

[...] 
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O fechamento do tópico foi marcado pelo marcador discursivo então (linha 

366) com a função de finalizador ao resumir aquilo que havia sido discutido, como vemos no 

exemplo 39. 

 

4.1.2.4 O tópico: opiniões (aula 2) 

 

Vencida essa etapa da aula, a professora abre um novo tópico que 

identificamos como “Opiniões” (linha 368). Esse tópico parece-nos trazer um fechamento de 

todo o assunto discutido ao longo da aula. A valoração dada ao assunto é que essas estão no 

centro das concepções acerca de valores para a vida, conforme observamos no exemplo 40. 

 

Exemplo 40 – Aula 2 

[...] 

[...] 

  

A abertura do tópico se deu por uso do marcador então (linha 368), com a 

função de esclarecedor. A professora afirmou que política tem a ver com opiniões (linha 268), 

buscando demonstrar que os valores se constroem a partir das opiniões. Nesse sentido, ela faz 

diversas exemplificações do tema (linhas 369 e 370) objetivando levar seus alunos à 

compreensão da importância que se deve dar às opiniões. A professora mostrou que a política 

se constrói pelo acatar, ou não opiniões (linha 374) e que essas estão revestidas de objetivos a 

serem alcançados, conforme vemos no exemplo 41. 

 

Exemplo 41 - Aula 2 

[...]

[...] 
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O fechamento do tópico se deu quando a professora apresentou uma definição 

para o que seria, na sua concepção, “opinião”. Para ela é apresentar bom senso, capacidade de 

análise da situação e acatar a decisão da maioria. O marcador discursivo então, (linha 401), 

com a função de finalizador, introduz o resumo, a definição do que considera opinião. 

Conforme podemos observar no exemplo 42. 

 

Exemplo: 42 - Aula 2 

[...]  

 

[...] 

 

Quadro 5 – Síntese Supertópico valores para a vida  

Ordem MD Aparição Posição/Função Observações 

Abertura L Fechamento L 

01 Então 45 Ex. 32/Esclarecedor 90 Ex. 34/Iniciador 156 O Marcador 

Discursivo então 

aparece 45 vezes 

ao longo da aula, 

porém abre e 

fecha tópicos 

apenas 7 vezes. 

   Ex. 35/Iniciador 173   

   Ex. 38/Iniciador 245   

     Ex. 39/Finalizador 366 

   Ex. 41/Esclarecedor 368   

     Ex. 42/Finalizador 401 

02  01   Ex. 36/Abandono de 

tópico 

 O abandono foi 

causado por 

individuo 

estranho à sala 

de aula. 

(fonte: dados da pesquisa) 

 

O quadro acima nos mostra que há uma preferência linguística, da professora, 

pelo uso do marcador discursivo “então” como procedimento para abertura e fechamento dos 

tópicos que se desenvolveram em suas aulas. Isso nos mostra que neste universo discursivo, 
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os MDs têm papel importante nos procedimentos que organizam o discurso em sala de aula e, 

em especial, o então é utilizado enquanto procedimento padrão para as aberturas e os 

fechamentos dos tópicos. Nesse sentido, as funções que são assumidas nestes procedimentos, 

estão diretamente ligados as intenções interativas que a professora deseja estabelecer e, 

contribuem de maneira direta para a organização dos tópicos. 

 

 4.1.3 O supertópico: poluição (aula 3) 

 

Figura 8 - Hierarquia da Aula 3 – Poluição (fonte: dados da pesquisa) 

 No desenvolvimento dos tópicos dessa aula, a professora objetivou 

discutir os tipos de poluição e seus efeitos nas mais diversas esferas da sociedade. Ao longo 

de cada tópico, percebemos a preocupação da docente com o cumprimento daquilo que ela 

havia se proposto a discutir, haja visto a necessidade de cumprir com o plano estabelecido. 

O supertópico dessa aula, (quadro 12), ficou evidenciado no fragmento 

composto pelas linhas de 12 a 17, quando a professora fez referência à aula passada, 

questionando qual teria sido o assunto anterior e recebe a resposta de A3 (linha 17). Ao fazer 

tal questionamento, ela fez referências ao assunto que estava em destaque naquela aula. A 

resposta dada pelo aluno corroborou para o estabelecimento do supertópico deste evento 

interativo.  

Observamos que o estabelecimento do supertópico ocorreu com a 

metalinguagem “nós vamos falar sobre uma coisa que é muito prejudicial à nossa saúde que é 

poluição” (linhas 12 e 13). Ao enunciar isso, a professora ressalta o foco no qual orientará a 

sua discussão naquela aula, conforme demonstramos no exemplo 43. 
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Exemplo: 43 - Aula 3 

[...]

[...] 

 

Os elementos de centração desta aula foram identificados nos grupos nominais 

“poluição”, “poluição sonora”, “poluição ambiental”, “poluição visual”. Esses trazem para o 

relevo, da aula, os propósitos  interacionais que permitiram traçar uma linha discursiva a cerca 

do tema proposto. Ao focalizar os diversos tipos de poluição, a professora buscou, 

inicialmente, estabelecer um campo de atuação discursiva demonstrando para os alunos qual 

caminho deveria ser percorrido na construção da interação.  

 

4.1.3.1 Tópico: poluição sonora (aula 3) 

 

A partir do supertópico “poluição”, o primeiro tópico posto em relevo pela 

educadora foi “poluição sonora” (linha 20). A estratégia usada para a abertura deste tópico foi 

à própria situação da sala de aula que, naquele momento, apresentava a maioria dos alunos 

falando ao mesmo tempo sobre assuntos diversos, ou seja, o ambiente foi a pista de 

contextualização para a compreensão do tópico. 

 O tópico foi aberto com o marcador discursivo então (linha 18) com a função 

de esclarecedor quando ela realizou o resgate do tema da aula anterior sinalizando o assunto 

desta aula presente. Para confirmar sua disposição de discutir o tema, a professora exemplifica 

o que seria esta, indicando a situação que estava sendo vivenciada, na sala, naquele momento, 

conforme observamos no fragmento transcrito entre as linhas de 21 a 25 do exemplo 44. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Exemplo 44 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

Em sua explanação, a professora construiu uma teia de referências que está 

ligada à questão da poluição sonora. Os elementos linguísticos que dão centração  a esse 

tópico são “poluição sonora”(linha 33), “silêncio” (linha 33), “som” (linha 39), “volume” 

(linha 40), “paredão (linha 50)” e “ouvido” (linha 60) e “saúde” (linha 60), que funcionam 

como pontos de foco no discurso da sala de aula, tal como demonstramos no exemplo 45. 

 

Exemplo 45 – Aula 3 

[...]

                                   
                                                                                                           Obs. Segue na próxima página. 
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[...] 

 

O fechamento do tópico ocorreu com a confirmação dada pela docente ao dizer 

que a poluição sonora é um tipo de poluição que prejudica o ouvido, consequentemente, à 

saúde. O marcador discursivo então (linha 59) com a função de resumidor marcou o 

fechamento desse tópico. O exemplo 46 nos mostra esse fechamento já que, como 

compreendemos, naquele momento nada mais havia sobre o tema que pudesse ser posto em 

pauta. 

 

Exemplo 46 - Aula 3 

[...]

[...] 

 

4.1.3.2  O tópico: poluição visual (aula 3) 

 

Uma nova temática foi trazida para o espaço da sala de aula. No fragmento a 

seguir, observamos a presença da centração posta nos elementos linguísticos que norteiam o 

desenvolvimento do tópico que trata da poluição visual que são “poluição visual” (linha 62), 

“placas” (linhas 69 e 70), “festa” (linha 72), “promoção” (linha 76) e “vaquejada” (linha 78). 

Este conjunto de referentes permitiu a criação do cenário no qual a professora abordou o 

assunto poluição visual. 
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No exemplo 47, abaixo, percebemos que a abertura do tópico poluição visual, 

foi efetivada com o uso do marcador discursivo então (linha 62), com a função de 

esclarecedor e contribuiu para o estabelecimento do ponto de partida deste tópico  

 

Exemplo 47 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

Observamos, também, a coparticipação dos alunos na construção deste cenário. 

Tal interação caracteriza este evento como caleidoscópica.  No fragmento transcrito na linha 

66, vários alunos, falando ao mesmo tempo, em resposta ao questionamento feito pela 

docente, afirmaram  que muitas coisas possibilitam a caracterização da poluição visual. Já no 

fragmento posto na linha 69 (exemplo 47), o aluno A6 exemplifica um dos tipos desta 

categoria de poluição. 

O fechamento do tópico poluição visual ocorreu com marcador discursivo 

então (linha 99), que marcou o início da conclusão. A professora disse que a poluição visual é 

aquela na qual figuram um amontoado de informações que não apresentam qualquer 

serventia, pela dificuldade de compreensão do leitor ao se deparar com tal situação. O tópico 

foi encerrado com a fala da docente ao afirmar que não é possível compreender a mensagem 

que foi proposta pelos anunciantes. O elemento linguístico porque (linha 101) se mostrou 

resumidor do raciocínio da professora, conforme observamos no fragmento composto pelas 

linhas 101 e 102, no exemplo 48.  
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Exemplo 48 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

4.1.3.3  O tópico: poluição ambiental (aula 3) 

 

No tópico seguinte a professora abordou a poluição ambiental e suas 

consequências. Este foi o mais longo dos tópicos desenvolvidos nesta aula, seja pela 

quantidade de informações que foram apresentadas pela educadora, seja pela participação dos 

alunos. Os elementos de centração neste tópico foram “poluição ambiental”, “poluição 

ecológica”, “fumaça”, “queimadas” e “lixo”, conforme observamos nos dados. 

Na abertura deste tópico, na linha 105, ocorreu o estabelecimento do tópico por 

meio da pergunta da professora. O aluno A6 responde na linha 107 e o professor assume o 

turno a partir da linha 108. O marcador discursivo então (linha 108) teve função de iniciador 

do assunto que seria discutido a seguir, além de promover a transição entre o que foi dito 

antes e o que ocorreu na sequência, conforme observamos no exemplo 49. 

 

Exemplo: 49 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

Para desenvolver o tópico, docente solicitou aos alunos confirmações do que 

havia sido dito por ela (linhas de 117 a 134). Desse modo, ela forneceu estímulo para que 

esses pudessem trazer à tona conhecimentos já construídos anteriormente a respeito deste 
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tema, como identificamos observando o léxico que faz parte de um conjunto de relevância 

tópica como observamos no exemplo 50. 

Exemplo 50 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

Observamos que os elementos postos em relevo, tais como: “fumaça da 

carvoeira” (linha122), “fumaça da padaria” (linha 124), “as queimadas” (linha126) e “os lixos 

que juntam” (linha129), fazem parte de grupos nominais que fundamentam o 

desenvolvimento do tópico e trazem para o foco o eixo central da discussão tópica. 

O fechamento do tópico tem seu início ressaltado pelo marcador discursivo 

então (linha 211) que tem função de iniciador da conclusão, quando a professora chama 

atenção para este ponto específico da aula através do enunciado ‘viu gente, então vejam bem’ 

(linha 211). A docente ressaltou que esse ponto tem importância maior para a compreensão 

dos alunos. Observamos que ela realizou uma síntese do tema discutido (linha 212 e 213) e 

conduziu a resposta dos alunos (linha 216) para a classificação dos tipos de fumaça geradas 

nas cerâmicas, carros e outros como poluição ambiental.   

O fechamento do tópico ocorreu com o marcador discursivo então (linha 213). 

A função identificada neste elemento linguístico é de resumidor e, no qual, textualmente, ela 

informa a pretensão de encerrar o assunto, conforme observamos no exemplo 51. 
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Exemplo 51 - Aula 3 

[...] 

 

[...] 

 

 

4.1.3.4  O tópico: desmatamento (aula 3) 

 

No tópico desmatamento, identificamos os elementos de centração “poluidor”, 

“árvores grandes”, “fogueira”, “madeira” e “pau brasil”. Esses elementos linguísticos 

contribuíram para o desenvolvimento do tópico ao fornecerem, semanticamente,  as condições 

propícias para a discussão do assunto formando o conjunto de referentes para a manutenção 

da coerência. 

O tópico desmatamento foi aberto pelo marcador discursivo então (linha 327) 

com função esclarecedora. A informação de que não há apenas um culpado pelos problemas 

ambientais, mas são diversos os culpados pela questão, criou o cenário propício para o 

desenvolvimento do tópico, conforme demonstramos no exemplo 52. 

 

Exemplo: 52 - Aula 3 

[...]

 

[...] 
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Quando questionou se seria possível afirmar que o desmatamento é um tipo de 

poluição, a docente buscou avaliar o grau de compreensão dos alunos acerca do assunto. O 

início do fechamento desse tópico se deu com o uso do marcador discursivo então (linha 383), 

com a função de finalizador e conduz á conclusão de que desmatamento é um tipo de poluição 

(linha 383) e que essa traz danos à sociedade (linha 384), conforme vemos no exemplo 53. 

 

Exemplo 53 - Aula 3 

[...]

 

[...] 

 

Quadro 6 -  Síntese do supertópico poluição  

Ordem MD Aparição Posição/Função Observações 

Abertura L Fechamento L 

01 Então 39 Ex. 43/Esclarecedor 18   O Marcador 

Discursivo então 

aparece 39 vezes 

ao longo da aula, 

porém abre e 

fecha tópicos 

apenas 3 vezes. 

  Ex. 44/Resumidor 59 

Ex. 46/Esclarecedor 62   

Ex. 48/Iniciador 108   

  Ex. 50/Resumidor 213 

Ex. 51/Esclarecedor 327   

  Ex. 52/Finalizador 383 

02 Porque 17   Ex. 47/Resumidor  O porque aparece 

17 vezes ao longo 

da aula e fecha 

apenas um tópico. 

 (fonte: dados da pesquisa) 

 

Nesta aula, observamos que, assim como nas duas aulas anteriores, nos 

procedimentos de abertura e fechamento dos tópicos é recorrente o uso do MD então (item 01 

do quadro 13. Esse aparece como a maior escolha lexical da professora para proceder a 

abertura e fechamento dos tópicos. O porque (item 02 do quadro 13) também é utilizado como 

procedimento de fechamento de tópico. Essa realidade no conduz à compreensão que são os 

MDs ‘fios condutores’ do discurso da sala de aula e, através deles, ocorre um processo de 

organização o qual permite ser esse discurso encadeado de maneira sistêmica para 

proporcionar o objetivo maior deste universo discursivo – a aprendizagem. É possível 

ressaltar que a organização dos tópicos desenvolvidos na sala de aula, e a maneira como são 
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organizados, permitem o estabelecimento de uma relação sincrônica entre o que é dito pela 

professora e o que é, efetivamente, absorvido pelos alunos.  

 

4.2  Síntese das análises 

 

Ao longo de nossas análises observamos que a organização da interação, no 

universo da sala de aula, se dá pela existência de tópicos que norteiam a ação docente e as 

contribuições dos discentes. Esses elementos de organização do discurso apresentam 

processos de abertura e fechamento que estabelecem a coesão e coerência do textual ao longo 

do evento de interação. 

Nas aulas analisadas, vimos que as discussões se organizaram a partir de um 

campo mais amplo, que definiu os supertópicos, e destes, porções menores identificadas como 

tópicos. Essas contribuíram, sobremaneira, para o desenvolvimento dos eventos de maneira 

contínua. O fluxo das informações utilizadas pela professora foi organizado de forma a 

permitir a construção de saberes, para os alunos, ampliando, dessa forma, a percepção de 

mundo dos quais esses já são detentores.  

Observamos que cada porção menor teve o seu ponto definido de abertura e 

encerramento que permitiu aos diversos assuntos discutidos, ao longo das interações, fossem 

organizados de tal forma que um determinado tema não sobrepujasse outro, assegurando 

assim a organização da interação.  

 

Quadro 7 – Síntese geral das aulas  

 Supertópico Tópico Abertura 

Exemplo/MD/Linha 

Fechamento 

Exemplo/MD/Linha 

 

 

 

 

Aula 1 

 

 

 

Cultura dos 

Índios 

Ex. 21 

Situação 

Geográfica do 

Brasil 

Ex. 22/Então/32 Ex. 24/Então/114 

Povoamento das 

Américas 

Ex. 25/Mas/117 Ex. 27/então/153 

Costumes e 

Grupos Sociais 

Ex. 29/Então/217 Ex. 30/Então/321 

 

 

 

Aula 2 

 

 

Valores para a 

Vida 

Ex. 31 

Valores Sociais Ex. 32/Então/90 Ex. 34/Então/156 

Sociedade Ex. 35/Então/173 Ex. 36/Abandono de 

tópico 

Políticas Ex. 38/Então/245 Ex. 39/Então/366 

Opiniões Ex. 41/Então/368 Ex. 42/Então/401 

 

 

 

Aula 3 

 

 

 

Poluição 

Ex. 43 

Poluição Sonora Ex. 44/Então/18 Ex. 46/Então/59 

Poluição Visual Ex. 47/Então/62 Ex. 48/Porque /101 

Poluição 

Ambiental 

Ex. 49/Então/108 Ex. 51/Então/213 

Desmatamento Ex. 52/Então/327 Ex. 53/Então/383 

(fonte: dados da pesquisa) 
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A seguir, e com base no que foi observado e analisado, buscaremos mostrar, 

nas considerações finais, as compreensões que foram construídas com esta pesquisa. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Compreendemos a interação como o processo no qual se encontram imersos os 

sujeitos que se articulam de maneira cooperativa uns com outros focados em um objetivo 

discursivo. Nessa direção, o espaço da sala de aula se constitui em campo privilegiado para o 

desenvolvimento da interação objetivado no estabelecimento das relações de ensino e 

aprendizagem.  

Nossa investigação focalizou a interação, nesse campo discursivo, buscando 

compreender como tal processo ocorre e quais elementos contribuem para a construção dessas 

relações discursivas entre os interactantes que dela tomam parte. Como bem ressalta Kerbrat-

Orecchioni (2006), a interação necessita de bem mais que apenas duas pessoas falando entre 

si. É necessário o engajamento mútuo para que a interação ocorra com sucesso. Ao 

percebermos essa vertente, enveredamos na busca por compreender como a interação se 

organiza no universo da sala de aula, durante um evento interativo. 

Assim sendo, convém ressaltar que os tópicos permeiam a nossa ação no 

mundo. Estão presentes em todos os momentos interativos e assumem particularidades 

próprias a cada esfera de interação. Foi, pois, a partir desse ponto de vista que percebemos a 

existência do tópico discursivo enquanto unidade  passível de análise e que traz, em seu bojo, 

procedimentos de organização, dentre os quais destacamos os processos de abertura e 

fechamento no transcurso do evento interativo aula no ensino fundamental.  

Nesse trabalho, observamos o tópico enquanto unidade de análise na sala de 

aula. Tal estudo proporcionou a compreensão que esta categoria de análise organiza os 

conteúdos de ensino e aprendizagem nessa esfera de interação, permitindo aos diversos temas 

tratados terem  um processo organizacional, que permite a coerência do discurso em sala de 

aula. Portanto, o tópico é um organizador da interação, além de possibilitar que os objetivos 

institucionais sejam também evidenciados. 

Desse modo, vimos que o trabalho desenvolvido pela professora pautou sua 

ação no cumprimento do plano de ensino e aprendizagem estabelecido pela escola em 

consonância com o projeto político pedagógico para aquele nível de ensino. A mestra se 

demonstrou aberta às discussões que estão para além do livro didático adotado pela unidade 

escolar, conforme observado na ação docente.   

Apesar de ter o livro didático como norte de sua ação, percebemos a 

preocupação da docente em trazer as discussões para o nível de compreensão de seus alunos. 

Ao fazer isso, desempenhou seu papel a partir de tópicos centrais que foram, ao longo dos 
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eventos interativos, sendo discutidos numa linguagem acessível para os alunos e dentro de 

uma coerência que legitimasse como verdadeiros seus apontamentos.  

Vimos que cada aula partiu de um campo mais amplo de discussão no qual a 

docente situou de maneira mais generalizada o tema que desejou trazer para o cerne da 

discussão e, partindo disso, aprofundou-se nos assuntos de maneira que os discentes 

pudessem compreender com clareza os propósitos discursivos propostos.  

Ao apontar, já no início de cada aula, o foco central no qual conduziria o 

evento, demonstrou preocupação em fornecer pistas que permitissem aos alunos fazer uma 

contextualização do assunto. Para tanto, em cada supertópico e tópico apresentados, foram 

ofertados elementos contextuais que deram, aos alunos, possibilidades de compreensão acerca 

do que estava sendo discutido.  

Nossa preocupação maior, nesse trabalho, foi com os procedimentos de 

abertura e fechamento dos tópicos e, nesse patamar, verificamos que esses foram ‘quase 

ritualísticos’. Em cada aula houve um supertópico, fragmentado em tópicos nos quais estão 

marcados os procedimentos de abertura e fechamento. 

A identificação de cada supertópico e tópicos aconteceu a partir dos elementos 

de centração ocorridos nestas unidades de análise. São elementos léxicos que foram 

ressaltados, no discurso em sala de aula e trouxeram para o relevo os assuntos que a 

professora buscou discutir com seus alunos.  

Nesses procedimentos, as aberturas tópicas assumiram papel fundamental para 

a compreensão dos discentes, pois houve oportunidade para que os alunos fossem partícipes 

do processo de ensino aprendizagem. A presença dos MDs, em especial o marcador, então 

oportunizou, segundo os dados, a compreensão que esses elementos linguísticos possibilitam 

diversas ações dentro da organização tópica, contribuindo para assegurar a coerência textual 

no transcurso da interação. 

O procedimento de fechamento de cada tópico analisados nos dados mostrou-

nos ter havido preocupações da docente em consolidar o tema que estava em discussão. Tal 

preocupação se verificou quando buscou concluir cada tópico, permitindo aos alunos a 

compreensão sobre o que foi discutido. Nesse sentido, os MDs assumiram diferentes funções 

de forma a permitir que a aprendizagem fosse avaliada, pela docente, e consolidada nos 

discentes. 

Outro ponto a considerar é o fato da  professora necessitar estabelecer situações 

de reflexão que levaram os alunos a pensarem sobre outras possibilidades em vários 

momentos da interação, ofertando-lhes espaço necessário para tais construções. Visto dessa 
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maneira, cremos que se faz necessário ao educador a sensibilidade de perceber até que ponto 

deixa o aluno construir seu conhecimento e qual é o momento certo de ‘entrar em cena’ com 

uma postura sutil e facilitadora da aprendizagem. 

Em nossa observação, a docente demonstrou consciência de seu papel de 

mediadora do conhecimento e, conforme nos mostraram os dados, abriu espaços para a 

interação dos alunos que ofertaram valorosas contribuições ao desenvolvimento dos tópicos 

no transcurso dos eventos interativos. 

Compreendemos que as noções de tópico apresentadas contribuíram para a 

formatação do evento interativo  denominado de aula, uma vez que, tal conhecimento nos 

permitiu ver como a conversação está organizada em sua hierarquia e linearidade e quais 

caminhos são utilizados em seus desdobramentos. 

O conhecimento aqui construído, de uma maneira mais aplicada, poderá servir 

de subsídio para que professores do ensino básico tenham fonte de consulta acerca dos 

procedimentos nos quais se desenvolvem as aulas e, a partir disso, melhor desenvolverem 

seus planejamentos para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, no nível aqui 

investigado e em outros níveis de ensino.  

O resultado obtido nesse trabalho nos aguça o senso de pesquisador para o 

constante – e salutar – envolvimento com a pesquisa. Os dados, que nos revelaram a 

existência de uma organização hierárquica e linear das discussões desenvolvidas no âmbito da 

sala de aula através dos tópicos, também nos sinalizam para outras perspectivas que podem, e 

devem ser alvo de novas investigações, por exemplo; como se organiza a interação gestual na 

sala de aula e/ou ainda, as questões da polidez presentes nesse campo discursivo, as 

responsabilidades enunciativas de professor e alunos, dentre outras possibilidades. 

Assim sendo, compreendemos não encerrar nessa pesquisa todos os 

desdobramentos possíveis acerca do tema, que outros olhares são possíveis e objeto de 

investigações futuras como forma de preencher lacunas de conhecimento ainda passíveis de 

investigações nesse campo de estudos.  
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A N E X O S 



Aula 1 - Cultura dos Índios 
 

((os alunos estão na sala de aula... as cadeiras estão dispostas em fila indiana. A sala tem 1 

alguns cartazes de trabalhos desenvolvidos em sala de aula, trechos de poemas, mapas e 2 

outros. Alguns alunos conversam entre si em lugares diversos da sala enquanto outros estão 3 

sentados em seus respectivos lugares. Após o toque que marca o início das atividades a 4 

professora entra na sala)) 5 

Prof:  Boa tarde crianças 6 

Als:  Bo::a tar::de 7 

Prof:  Que bom ouvir um boa tarde tão forte assim. ((a professora vai até sua mesa e  8 

 lá coloca o material que trouxe.)) M. por favor vá para o seu lugar e sente meu 9 

filho. 10 

A11:  Tudo só é eu ((demonstra zanga na expressão facial)) 11 

Prof:  Então gente... a nossa aula de hoje é de cultura não é? 12 

Als:  é:: 13 

Prof: E o que nós vamos trabalhar hoje em Cultura? ... Nós vamos trabalhar as  14 

 diferentes culturas dos seres humanos não é? E não dá prá falar de todas as 15 

culturas do mundo em uma aula dá? 16 

A6:  Dá não tia... é muita coisa 17 

Prof:  Verdade F. é muita coisa. Por isso que a tia trouxe para conversar com vocês  18 

 sobre as culturas aqui no Brasil né? Qual cultura vocês acham que é mais 19 

interessante a gente falar?  20 

Multi:  DOS IN:DIOS 21 

A6:   É tia... dos índios. A gente fez aquele trabalho na semana passada e é muito 22 

legal. 23 

Prof:  ((rindo)) Eu acho que vocês estão adivinhando. Porque a tia vai mesmo falar da  24 

 cultura dos índios mas também vai falar da cultura da nossa cidade. 25 

A12: ê::ba 26 

Prof:  Então... nós sabemos que que quando o Brasil está no continente da América 27 

do  28 

 Sul não é? E este continente é  dividido em TREze países     entre eles o Brasil 29 

Als:                                                                                                                  entre eles  Brasil 30 

A5:  (ininteligível) 31 

Prof:  então é importante a gente saber o seguinte... que quando os portugueses 32 

chegaram no Brasil era muito diferente do que é hoje né?... ((A5 olha para trás 33 

na direção da câmera)) não era coisa (mais) organizada do que é ho:je 34 

((professora levanta o braço esquerdo ao mesmo tempo em que lê no livro que 35 

tem nas mãos)) é:::: essa coisa de dividida quer dizer não tinha divisão 36 

nenhuma.  Era uma posse ... divisão ok? é ... era uma peça de divisão... não 37 

tinha estra:da não tinha território não tinha município não tinha nada... não 38 

havia (inaudível) apenas uma ((sobe e desce o braço rapidamente)) terra... 39 

como eu já falei na outra aula... era o que? uma terra               sem dono ((faz  40 

A6:                                                        terra sem dono  41 

 sinal com o braço passando de um lado para outro)) vamos dizer assim 42 

Prof:  já é...exatamente 43 

 ... então chegaram os primeiros habitantes no brasil                                 44 
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                        e          (caminha pela sala)) e foram quem?    os ...  45 

A2:                            tomaram conta ((inaudível)) 46 

Als:  ín:di::os 47 

Prof:  índios né? então...é:: segundo os vários cientistas os primeiros habitantes da 48 

terra que forma o BRAsil... eram descendentes de grupos ... humanos que 49 

vieram ...da... Ásia ((marca a palavra Brasil com o levantar e baixar de braço 50 

com dedos fazendo sinal de ok)) então segundo esses cientistas... é::: os 51 

primeiros humanos que colocaram o pé ... na terra ...foram descendentes 52 

humanos da Ásia e isso aconteceu:: a ((busca informação no livro))...treze mil 53 

anos    antes de Cristo 54 

A6:                 tia  então eu posso dizer que os índios chegaram aqui antes dos portugueses né? 55 

Prof:  Sim... voce está certo sim ... vejam ... que o tempo foi um tempo foi muito 56 

longo ((marca com o braço erguido em sucessivos movimentos de sobe e desce 57 

do braço direito))...  58 

  59 

 exatamente   por isso... que...(ininteligível) não era nada dividido era uma terra 60 

sem divisão...  era uma terra ... ((inaudível)) 61 

A11:                                       como assim tia? sem divisão? 62 

Prof:  vamos dizer que ... ((vai a sua mesa... pega um apagador... vai ao quadro e 63 

apaga-o)) vamos levar o exemplo lá     para    64 

A1:                                                                               tia pode fechar tia?                                                                          65 

Prof:   não... em nome de Jesus sente (( faz sinal característico de sentar na frente da 66 

aluna)) 67 

A1:  tia Luquinha ((ininteligível)) 68 

A5:  (  ) 69 

Prof:  ((apagando o quadro)) vamos imaginar ... que isso aqui é Lajes (desenhando 70 

um suposto mapa no quadro) sem divisão...certo? 71 

A5:  sem ninguém? 72 

Prof:  Lajes sem divisão... e nós ... chegamos pra morar ... em Lajes não tinha divisão 73 

nenhuma ... e ai o que foi que aconteceu? será que foi assim?  74 

Als:  na:::::ao 75 

Prof:  AN:tes era assim ... quando os primeiros humanos segundo os cientistas a treze 76 

mil anos antes de Cristo que chegaram no Brasil eles eram descendentes da 77 

Ásia ... então quando eles chagaram ao BraSIL o Brasil não tinha território não 78 

era dividido em esta:::dos ((faz gesto largo com o braço indicando dimensão)) 79 

ou munici::pios é:: não era dividido ... o o o a terra não era dividida a terra né? 80 

nem em esta::do ((marca o discurso com um movimento de abrir e fechar de 81 

uma mão contra a outra)) nem em território       nem em município   então 82 

vamos fazer de conta  fazer  83 

A11:                                                    nem em país 84 

de conta que isso aqui é uma terra... uma ... terra  não existe aqui município não 85 

tem  86 

Als:                                                                             sem divisão 87 

estado não tem ... não tem nada então o que é que vai acontecer? ... vai  88 
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A6:                 cidade 89 

 acontecer o que? 90 

A11:  divisão 91 

Prof:   vai chegar alguém e entrar aqui (aponta para o quadro onde esta um desenho) e 92 

vai acontecer uma in-va-  são 93 

Als:                                                            SÃO 94 

Prof:  por quê? porque é uma coisa que não tem ... divisão ... alguma ... então vamos 95 

imaginar ... que quando esse pessoal chegou a ... é::: (    ) que é isso G. tá com  96 

problema?  97 

A3:  não 98 

Prof:  quando esse pessoal chegou vamos imaginar que (    ) ((escreve no quadro)) as 99 

tocas ... as cabanas ((tosse)) e vamos imaginar que ficou mais ou menos 100 

assim... vamos imaginar que ficou assim aquela   bagunça ((abre os braços)) 101 

então tinha  102 

A2:                                                        minha casa 103 

 como você se dirigir pra algum lugar? 104 

Als:  na::o 105 

Prof:  tinha como eu dizer assim... nós agora vamos pegar o ônibus aqui ... nós vamos 106 

sair ... vamos fazer uma visita a uma escola municipal lá em Caiçara do Rio 107 

dos Ventos prá saber ... se ... o acompanhamento de Lajes da educação de 108 

Caiçara do Rio dos Ventos é igual ao de Lajes então nós vamos ter um destino 109 

aqui? 110 

Als:  não 111 

Prof:  não ... por quê? ... por quê eu não teria destino ai? 112 

A15:  não tem ((inaudível)) 113 

Prof:   porque não existem limites... então é apenas uma coisa que todo mundo chega 114 

e todo mundo?...  115 

A6:                                                 manda 116 

Prof: mas ... ((lê o livro que tem nas mãos)) nós vamos observar aí nesse 117 

povoamento das Américas nesse mapa que nós temos no nosso livro ai ... 118 

((mostra o livro para os alunos)) certo? Vamos dar uma observada nesse mapa 119 

((caminha de um lado para outro dentro da sala mostrando o livro)) 120 

A11:  Euro::pa (   ) 121 

Prof:  vamos  ver aí que nós temos euro::pa ... nós temos    Ásia Oceania ((inaudível)) 122 

A1                                                                                                        África 123 

A6:                                                                                                      Ásia América 124 

Prof:  as  Guia::nas ... é o Peru né tai o Brasil 125 

A6:       Peru                   Austra:::lia 126 

                                       ((vozes simultaneas)) 127 

A7:  ((inaudível)) Oceania Brasil tudo assim 128 

Prof:  tô ouvindo ... então gente o que nós estamos vendo aqui nesse mapa certo? É 129 

um (foco) é um (foco) do próprio... ou seja... é o estudo dos povos indígenas é 130 

o que nós estamos vendo ai nesse ... mapa ((continuo movimento do braço para 131 

cima e para baixo)) vocês vejam que saíram da África desviaram para a Europa 132 
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pra Oceania ((dedo apontado para a frente indicando distancia partindo da 133 

posição mais baixa para a posição mais alta)) pra Ásia do meio ... e ai o que 134 

dividiu para o que?   América do Norte e ... 135 

A1:                 América 136 

Prof: e:::  é:: chegaram na América: central  então ... vejam bem isso aqui ... é o que? 137 

isso aqui é o estudo dos povos indígenas certo? Que viviam no Brasil a muitos 138 

an::os  ((faz sinal com o braço erguido indicando distância temporal)) eles 139 

viviam... aqui n o Brasil a muitos an::os...  muito séculos antes da chegada dos 140 

europe:us e dos descendentes de ... de ... de povos é::: (...) meu filho ... por 141 

favor::: (olha pra J.)) num tira a atenção não ...  142 

A10:  num tô tirando atenção não 143 

Prof:  você virado pra trás você tá olhando o que? 144 

A10:  na:da ((silêncio)) 145 

Prof: I.  vou lhe pedir que você se retire dessa cadeira ... procure outra cadeirinha e 146 

deixa ele sozinho ai quando ele se sentir que está sozinho e a aula não é 147 

pontaria ... que a aula não é brincadeira ...  vamos voltar  é:: retomar  148 

A7:  meu papel  I.         I.     tia ((inaudível)) 149 

Prof:  então gente ... desse mapa ai ... o que foi feito nesse mapa ai? qual é o foco? 150 

qual foi a ideia principal desse mapa aí? ... foi mostrar o estudo feito né ... antes 151 

da chegada dos povos europeus né?  antes da chegada desses povos europeus e 152 

seus descendentes desses povos também né? Então a gente conclui que os 153 

índios percorreram um longo caminho  para povoar as Américas né?:: vimos 154 

também que ... é::: aí existia diferentes ... diferentes modos de vida ... de grupo 155 

social de de de:: é::: de co::res  de ra::ça é:: as mudan::ças as permanências o 156 

que mudou é:: alguém mudou ... alguém permanece ... hoje ainda existem 157 

descendentes de europeus descendentes de de asiáticos descentes de ...  de que?  158 

A3:  de (África) 159 

Prof:  descendentes de vários  países hoje ainda vivem em nos::so país né? então 160 

gente foi daí que começou a se utilizar o método de pesquisa e de produção 161 

pa:ra é:: regisTRAR os diferentes modos ((inaudível)) ((som gutural de aluno 162 

similar a um grunhido))  pessoas dos povos que ali residiam então nós vimos 163 

nesse mapa que isso aqui foi um estudo feito né isso? ... com os países que eles 164 

passaram e nós mostramos aqui mais ou menos o que foi feito mais ou menos 165 

assim ... e eu falei pra vocês que se nós se nós ainda vivessemos naquele tempo  166 

em uma cidade de desorganizada... sem entrada e sem saída... sem ter por onde 167 

você saber o que é saída pra prá pr:::á ((balança o braço esquerdo na direção 168 

norte))  prá Natal saída pra Mossoró 169 

A12: Natal 170 

Prof: saída pra Pedra Preta ... era um modo de vida legal?  171 

A5:                                             Angicos 172 

A6:                                                           AÇU:: 173 

A1:  não 174 

Prof:  não isso é o modo de vida dos povos in ...  175 

Als:              digenas 176 
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Prof:  e nós não podemos permanecer com esses costumes nesses ... com esses 177 

costumes (dos indígenas) nós sabemos que ainda existe as diferenças ... né? 178 

ainda existem os GRUpos sociais que pensam diferentes né? ((aponta para o 179 

quadro)) e ... nós mostramos aqui que se nós tivéssemos de dizer assim vamos 180 

pra Caiçara do Rio dos Ventos ((levanta o braço na direção da cidade citada)) 181 

vamos a Pedra Preta ((novo levantar de braços agora na direção contrária)) 182 

fazer lá ... u::ma visita a alguma escola da da do:: munícipio uma escola 183 

municipal e vamos analisar o estudo lá de Caiçara se é igual ao nosso ((volta-se 184 

para o quadro)) e nós ia sair por onde nessa nessa bagunça ((passa a mão em 185 

frente ao quadro de cima para baixo)) toda aqui? 186 

A1:  ali o ((a aluna aponta na direção do quadro onde esta um suposto mapa que a 187 

professora desenhou)) 188 

Prof:  nós íamos pelo lado ((ininteligível)) 189 

Als:  não 190 

Prof:  nós ia ((sic)) permanecer aqui porque lá com certeza seria da mesma forma que 191 

aqui ((mostra o desenho no quadro)) e lá com certeza ia ser da mesma forma 192 

por quê? ... Porque é uma terra sem divisão uma terra sem saber o que é 193 

munícipio... o que é estado... o que é:::::: capital né? Se hoje nós já sabemos 194 

que a nossa capital é o que? ... a nossa capital?  195 

A12:  vixe 196 

Prof:  hem? ... a nossa capital é o que? 197 

A1:  Natal 198 

Prof:  Natal (( professora vai até a porta da sala para atender um chamado e volta em 199 

seguida)) o estado que nós moramos é? ... Rio Grande  do ...  e o nome da 200 

nossa cidade é ... 201 

A2:                                                                                  Natal 202 

Als:                                                                                                                 Norte 203 

A3:  Lajes do Cabugi 204 

Prof:  e nós sabemos que a nossa cidade ((caminha pela sala de um lado a outro))... 205 

ela esta localizada ... aonde? 206 

A1:  no Rio Grande do Norte 207 

Prof: na- re-gião central ser-tão do ca-bu-gi no Rio Gran-de -do Norte né? Então 208 

gente hoje ... hoje tudo é diferente vejam aí (...) então vejam aí então esses 209 

antigos habitantes é::: leiam aí pra mim por favor 210 

A11: esses antigos habitantes dividiam-se em muitos povos ... e cada – um  211 

Prof:   ((ergue o braço pedindo silêncio)) shhhhh calma calma calma ... um dois três 212 

meia e ((faz sinal baixando o braço)) 213 

Als:  ((inaudível)) ((aluno L. levanta e caminha livremente pela sala... retorna a 214 

carteira e põe o dedo na orelha de J. que revida tirando bruscamente a mão de 215 

L. que repete o mesmo gesto por mais três vezes e finalmente senta)) 216 

Prof:  ((após a leitura dos alunos)) então esses antigos habitantes eles eram divididos 217 

em grupos não é? 218 

Als:  eh::: 219 
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Prof:  em grupos né isso? Eles eram divididos em grupos  e em costumes né? e 220 

habitaram o território em grupos menores ... foi dai que foi ... foi dai que foi é:: 221 

começado a dividir o ... a terra por ... países ... por estados por municípios e 222 

hoje graças a Deus ...  nós temos assim um território bem dividido nós 223 

podemos pegar o mapa do Rio Grande do Norte como outro dia nós vimos e 224 

saber quais são as cidades que é:: é:::: que são litorânea do Rio Grande do 225 

Norte que nós vimos outro dia ... alguém lembra qual as cidades litorâneas do 226 

Rio Grande do Norte?  227 

A15:  Baia Formosa 228 

Prof:  Baia Formosa /outro ... 229 

A7: Ceara Mirim 230 

Prof:  um outro ... 231 

A11:  Parnamirim 232 

Prof:  um outro 233 

A5:  Macau 234 

A11:  Natal 235 

Prof:  essas cidades são cidade que? se limitam...       com ... 236 

A2:                                                                                           com Natal 237 

Als:  Natal 238 

Prof:  Nata::l  mas não é Mossoró que se limita com Natal? 239 

Als:  na:::o 240 

Prof:  não porque já fica um ((faz gesto com o braço indicando distancia)) pouco 241 

distante pra Mossoró se limitar tinha que vim Caiçara do Rio dos Ventos 242 

Riachuelo Lajes né? prá poder chegar a Mossoró e olha mais o limite é ... que 243 

começa da onde? De Baia Formo::sa Extremoz:: Macai::ba tem mais? ... 244 

((caminha pela sala))  245 

A6: tem Ceará Mirim 246 

Prof:  muito bem olha aí ((diversos alunos falam ao mesmo tempo)) então quando a 247 

gente estuda é que a gente aprende ... ((busca uma página no livro que tem nas 248 

mãos)) ((diversos alunos falam ao mesmo tempo)) nós vamos passar essa parte 249 

aqui ((mostra o livro)) porque na aula passada a gente já deu ... uma estudada 250 

boa aqui (( vira a página))  251 

Prof:  aqui aonde é que está o nosso trabalho ... é aqui dentro dos ... é ... diferentes 252 

povos  indígenas ... diferentes culturas ... então nós temos ... é um erro ((L. 253 

arrasta a carteira)) (ai meu deus) é um erro pensar que todos os indígenas são 254 

iguais. Um caiapó é diferente de um mororó ou de um guarani ... é por isso que 255 

eu disse pra vocês ... pesquisarem de cada grupo que foi ... cada grupo que foi 256 

(...) ô A8. ((olhar firme em direção ao aluno A8. seguido de um bater de dedos 257 

na carteira)) com o nome de uma tribo um ficou com caiapó:: um ficou com 258 

carajá::s por quê? por quê? por que foi ((bate com  os dedos no birô)) que eu 259 

pedi isso? porque:: é um grupo di-fe-ren-te os caiaPÓS eles não vivem igual 260 

(...) os costumes deles é diferente dos cara::jás mesmo sendo ín:: mas cada um 261 

tem a sua/seu costume seu modo de viver a sua cultura é como nós: ((bate no 262 

peito))  então... a nossa cultura de Lajes enquanto Lajes né A10.? A nossa 263 
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cultura de Lajes não pode ser igual a de Pe:dra Preta a de Angicos a nossa 264 

cultura de Lajes é o que?  265 

A11:  de Lajes 266 

Prof:  a nossa cultura de Lajes cite aí um exemplo da cultura de nossa cidade 267 

A11:  caprifeira 268 

Prof:  caprifera ((mostra um dedo marcando a resposta do aluno)) muito bem outra  269 

Prof:  carnaval 270 

A6:  são joão dos idosos 271 

Prof:  são joão dos ido:sos 272 

A3: festa da padroeira 273 

Prof:  a festa da padroeira de Lajes 274 

A10:  SÃO JOA:::::::O ((aluno expressa deboche em seu tom de fala)) 275 

Prof: Então em Lajes nós temos diferentes movimentos culturais não é? ... Então prá 276 

encerrar  esse assunto da aula de hoje nós podemos dizer assim que a cultura de 277 

Lajes é feita por todos nós que moramos aqui não é? ...  278 

Als: Si::m 279 

Prof: Então eu posso caracterizar a cultura de Lajes como uma organização de um 280 

grupo social? 281 

A6: Pode sim tia porque nos grupos sociais de qualquer cidade a cultura faz parte 282 

assim ... assim ... como eu digo ... a minha cultura só é minha porque eu 283 

aprendi no meu grupo social que também tem a mesma cultura né? Então eu 284 

acho que a cultura de um grupo é (sic) as coisas que as pessoas fazem sempre  285 

para viverem melhor e se divertirem 286 

Prof: Muito bem F. eu acho que você disse muito bem. A nossa cultura de Lajes 287 

expressa aquilo que nós fazemos sempre e que os outros grupos sociais nos 288 

reconhece por aquilo que nós fazemos não é? 289 

Als:  SI::M 290 

Prof: Vou pegar aqui um um um uma ((balança sistematicamente a mão)) um gancho 291 

vamos dizer assim e vou dizer pra vocês que quarta fei::ra quarta fei::ra na aula 292 

de cultura né J.? ê:::: i ((aluno está caminhando pela sala e derruba os cadernos 293 

de outro aluno))  infelizmente quando você tem um aluno dessa natureza a 294 

coisa não caminha ... infelizmente agora você esta ((fala para o pesquisador)) 295 

que você está presente estou vendo hora (...) nenhuma ele fez nada ... hora 296 

nenhuma ele fez nada 297 

Pesq:  professora a senhora já já:: buscou ajuda profissional? é que  me parece ser ele 298 

dislexo ou hiperativo ... ao observar eu tive essa impressão ... ou dificuldades 299 

de concentração 300 

Prof:  ou então ... (( da de ombros como a indicar falta de interesse do aluno)) 301 

Pesq:  é... ((rindo)) ou então... aí nesse caso tem que ser acionada a família ... 302 

Prof:  exatamente porque você vê que todos aqui estão colaborando ... ((marca seu 303 

discurso com um subir e descer do braço direito)) todos tem uma pequena 304 

colaboração ou grande seja la de que tamanho for /e::le ((inaudível)) ele tenta 305 

desmobilizar a turma 306 

A10:  eu tinha começado você que me atrapalhou 307 
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Prof:  e é:::: sim ((mostra indignação enquanto olha fixamente para o aluno J.)) (( a 308 

professora se volta para a turma)) então gente ... preste atenção a nossa aula de 309 

cultura que eu tinha dito a vocês que o nosso caro colega João Batista Martins 310 

que foi (...) quem foi esse homem?  311 

A10:        (( inaudível)) 312 

Als:  o que fez o hino de Lajes 313 

Prof:  então ele... ele ele ele conversou com a diretora e quarta feira vai estar conosco 314 

((gritos de euforia)) certo? prá prá  (   ) com ele certo?  então vamos voltar aqui 315 

... nós vimos aqui nós  316 

A1:                                       AI (  ) 317 

 temos aqui I. os grupos indígenas que fazem parte do grupo dos grupos de 318 

vocês do trabalho de grupo de vocês então nós vimos que ...  319 

A2:  caiapó  320 

Prof:  então nós vimos que ca::da cada grupo indígena desse  ele tem um costu::me ... 321 

ele se localiza num ponto ele tem (   ) diferente é ... a quantidade ... a 322 

vestimenta é:::: habitação ... divisão de trabalho ... as (   ) culturais por que? nós 323 

sabemos que  uns tem o dom da (cura ) ou::tros sai mais assim pa ... mú:::sicas 324 

é::: comidas tí:picas festas rituais diferentes cada um tem seu ritual diferente 325 

né? então gente ... olhe ... a terra é para os povos indígenas fonte e mãe da vida 326 

ela representa o espaço vital... a garantia de sua existência ... a terra não é para 327 

os indígenas como na mentalidade do homem branco somente um be::m 328 

comercial propriedade individual. 329 

  ... então ... a terra era um  bem comer-ci-al:: de propriedade individual o que é 330 

isso? que que quer dizer isso? ... alguém sabe? ... se eu tenho uma ter:::ra é 331 

minha de de alguém?  332 

Als:  na:o 333 

Prof:  nao é minha ne ... eu comprei eu paguei:: ela é minha ((diversas vozes 334 

simultâneas )) ela é individual porque ela é: min::ha ((bate no peito)) ... e ela é 335 

comercial por quê? ...   porque eu  336 

A1:                                                        é  de todo mundo 337 

 posso vender é so eu querer e eu ... vendo ... ok?  338 

A5:  pi:::a 339 

Prof:  então nós vamos agora é::: .... vamos ler uma leitura  340 

A1:                                                                                           de novo tia? 341 

 (   ) na página cinquenta e seis aonde  diz ...(...) cinquenta e seis minha linda ... 342 

de novo ((vozes simultâneas ininteligíveis)) na nossa aldeia ... quando anoitece 343 

...  as crianças chama o (  ) .... (...) hem? uma duas três meia já 344 

Als:  na nossa aldeia (( vozes simultâneas e desencontradas impossibilidade de 345 

compreensão do que esta sendo lido)) 346 

Prof:  eu só estou ouvindo A. 347 

A7:  AS PESSOAS tem muita   história (( vozes simultâneas))  348 

A5:                                                            vou lavar minha mao que (   ) 349 

Prof:  esse texto ai pra complementa::r a a aula ele ele é tirado de onde? 350 

A7:  de::::::  de :: 351 
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Als:  ((inaudível)) 352 

Prof:  adaptado do (   ) de Daniel ( Mundue ).. e Isaque (   ) o menino criador 353 

fundação  (  ) e a cidade qual foi a cidade  354 

A1:  Petrópolis 355 

Prof:  qual o ano? 356 

A6: dois mil e dois 357 

Prof:  então esse texto foi retirado de uma fundação né? ... no ano de ... dois mil e 358 

dois 359 

Als:  dois mil... e dois 360 

Prof:  na cidade de ... 361 

Als:  Petrópolis 362 

Prof: Muito bem. Agora nós vamos fazer a tarefa das páginas de  de   de ((procura a 363 

página no livro)) cinquenta e três até a página cinquenta e cinco tá certo? 364 

A10: Pode escrever no livro tia? 365 

Prof: Claro que não. Abra o seu caderninho e responda no caderno E EM 366 

SILÊNCIO. Quem ficar conversando vai perder ponto na avaliação. Fui clara? 367 

 ((alunos pegam cadernos nas mochilas de começam a fazer a tarefa. Durante 368 

vinte minutos os alunos estiveram realizando a tarefa solicitada pela 369 

professora. Os sons de fala produzidos neste período estão inaudíveis na 370 

gravação  pelo baixo volume que foram produzidos... impedindo a transcrição)) 371 

 ((interrupção da aula pela merendeira informando que não haverá intervalo e 372 

que os alunos devem sair para pegar a merenda)) 373 

A5:  ai meu Deus 374 

A10:  graças a Deus 375 

 ((alunos deixam a sala)) 376 

Fim da Transcrição 377 
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((os alunos estão dispostos em fila indiana. A sala tem alguns cartazes de trabalhos 1 

desenvolvidos em sala de aula, trechos de poemas, mapas e outros. Uma aluna está sentada na 2 

cadeira destinada à professora... após o toque da campainha que marca o início das atividades 3 

a professora entra e saúda os alunos)) 4 

Prof.  boa tarde crianças 5 

Als:  bo::::::a tarde ti:::a 6 

A11:  ô tia  (    ) de J.N. tia 7 

Prof. O:::ch ((sentada em sua cadeira)) Oh::: E. ... E. senta aqui onde está J. minha 8 

linda ... por favor ((ininteligível)) deixa eu ver quem eu vou trazer para aqui 9 

((aponta para cadeira colocada na primeira fila)) deixa eu ver ... deixa eu ve::r 10 

... vem mais pra frente L. e J(2). fica onde você está 11 

Als:  ((muitos falam ao mesmo tempo)) 12 

Prof.  R. aqui ((aponta indicando o lugar no qual o aluno deve sentar)) J. aqui 13 

((aponta outra vez)) ((J. troca de lugar na sala)) 14 

Prof:  ((prof. Chama aluno L.))  15 

A14:  que? 16 

Prof.   por favor viu ((L. faz meneio de ombros)) ((J. está correndo dentro da sala)) 17 

((vozes simultâneas)) nós vamos abrir o livro né? (sobe e desce o braço) 18 

((segue-se vozes simultâneas)) olhe... olhe o que é que nós vamos trabalhar em 19 

cultura hoje? eu gostaria que as moças prestassem atenção porque eu ((toca no 20 

próprio peito)) estou vendo a hora chegar um dia aqui ((leva a mão à garganta)) 21 

e não ter voz mais ((a palavra “mais” é pronuncia em acentuada descendência 22 

sonora)) então ... nós hoje não vamos trabalhar o livro do Rio Grande do Norte 23 

... nós vamos trabalhar é::: a tia encontrou esse aqui ((mostra o livro que tem 24 

nas mãos)) sobre valores ... valores para a vida ((movimenta o corpo de um 25 

lado para o outro)) faz parte de cultura né?((caminha pela sala)) o que se 26 

aprende a valorizar também é cultura né:? o valor de respei::to ... de amor ... 27 

((aluno assobia na sala)) amiza::de ((para cada item falado um movimento com 28 

a mão direita marcando cada palavra)) tanto está dentro de religião ((M. se 29 

benze)) quanto está dentro de cultura não é minha amiga ((olha fixamente para 30 

a aluna R. que está olhando para trás)) 31 

A7:  oi tia (   ) 32 

Prof:  meu filho ((sobe e desce o braço)) a sua cadeira é onde você esta sentado 33 

((marca com movimento de braço e olhar fito no aluno J.)) não coloque o pé na 34 

cadeira da sua colega... então:: tia vai fazer o seguinte ... é nós vamos fazer o 35 

seguinte ((folheia o livro que tem nas mãos)) é:: nós vamos trabalhar um pouco 36 

sobre POLÍtica né? que ... que também faz parte da cultura 37 

A11:  ((vai até a professora e fala algo que ficou ininteligível)) 38 

Prof:  ((com a mão na cintura enquanto ouve o aluno R.... após a fala do aluno... 39 

aponta para o local da carteira do aluno)) você não pode (  ) de jeito nenhum 40 

sente lá ((aluno se afasta fazendo meneio de ombros enquanto levanta os 41 

braços)) 42 

A7:  ((M. levante e vai a carteira de I.)) I. ... cê tem uma lapiseira? 43 
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Prof:  olhe ((olhe marca com subir e levantar da mão direita)) mais uma vez eu vou 44 

interromper a minha aula pra mim  pra fazer aquela ladainha de sempre não 45 

pense que é porque o professor está sentado alí ((aponta na direção do 46 

pesquisador)) que eu vou ser diferente do que eu sou:: ... porque eu não sou... e 47 

esse é o meu sistema de trabalhar e eu estou falando (com vocês)  sobre valores 48 

... valores é o que ... M.?  49 

A7:  ((grita)) QUE QUERO UMA LAPISEIRA 50 

Prof:  o que tia falou?  51 

A7:  Ahãn ((abre os braços de forma arrogante e demonstra enfrentamento à 52 

professora)) respeitar colega 53 

Prof:  valor é uma nota de cem reais:::? e valorizar por que você tem? 54 

Als:  nã:::o 55 

Prof:  o que é valor? ((aponta o dedo para cima)) 56 

A7:  ((dançando com deboche)) é respeitar 57 

Prof:  é respeitar... pois respeite e sente lá na sua cadeira ((aponta para a cadeira de 58 

M.)) 59 

A7:  é respeitar você ((vai para a cadeira balançando exageradamente os braços)) 60 

Prof:  sente lá agora 61 

A7:  ((initeligível) 62 

Prof:  vou começar minha aula ((movimento de sobe e desce do braço)) se eu for 63 

interrompida a não ser por uma questão de perguntar sobre o ((movimentos 64 

curtos com o braço em frente ao corpo durante todo o discurso)) assunto que eu 65 

estou trabalhando eu simplesmente vou parar minha aula e vou ... pedir a 66 

diretora ((aponta para o lado de fora da sala)) prá resolver o que é que a escola 67 

(pode fazer) de melhor 68 

A7:  tia então peraí deixa eu ir alí apontar esse lápis 69 

Prof:  não vai ((fala de maneira mais ríspida e balançando a cabeça em sinal de 70 

negação)) por que eu não estou trabalhando escrita estou trabalhando oralidade 71 

((faz sinal apontando para a própria boca)) 72 

A7: ((levanta e caminha em direção a professora))   eu sei só que ((ininteligível) 73 

Prof:  dá licença porque senão eu tiro você eu mando você lá pra secretaria ((aponta 74 

para a porta da sala)) 75 

A7:  eu só quero apontar homi ((dando de ombros)) 76 

Prof:  eu já disse a você pode ser filho de  da presidenta Dilma ((marca com o dedo 77 

apontado para o alto)) que ela não tem esse 78 

A7:  eu vou ((bate na cadeira de maneira enfática repetidas vezes)) apontar  ((sai da 79 

sala)) 80 

Prof:  viu? ((apontando na direção da porta da sala)) então ... ((ajeitando o colarinho 81 

da blusa)) tem horas que dá pra gente sair do sério... a gente perder a paciência 82 

((faz movimentos circulares com o braço)) então nós vamos trabalhar hoje ((se 83 

vira para a mesa e pega um marcador de quadro e dirige-se a lousa))  ética 84 

((tenta escrever no quadro mas o marcador falha)) infelizmente os lápis não 85 

estão bons mas ... ((pega outro)) mas não tem abastecedor ((escreve na lousa))   86 

é::tica 87 
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A1:                                           sou mais o vermelho 88 

Prof:  e cidadania 89 

A5:  o tia eu vou (mudar pro lado) 90 

Prof:  então ética e cidadania são valores para a Vida ((se volta para a turma)) isto 91 

também está dentro de cultura política... a política não é só aquela partidária 92 

que é onde é escolhido o prefeito ((enfatiza contando nos dedos cada cargo 93 

citado)) o governador presidente da república... senadores... deputado federais 94 

e estaduais e ((vira a mão)) vereadores a política é tudo que diz  respeito ah ... 95 

grupo a ... discussão ((enfatiza a palavra discussão levando a mão à boca)) a:: 96 

... o que mais? ((silêncio total na sala)) a vocês pensarem a vocês discutirem 97 

((marca cada item contando nos dedos)) a vocês darem ideias a você receber 98 

ideias a polí::tica pedagógica da escola ... a política ... é ... aonde se elegem os 99 

representantes que eu já falei: ... a política onde ((faz movimentos circulares 100 

com a mão)) se elege o presidente de bai::rro o ... né? é::::: discussões sobre 101 

vamos dizer o quê?     vamos dizer que 102 

A2:                                                                                            discussões sobre transpor:::te 103 

Prof:  é::::::  está surgindo um problema sobre transporte escolar vamos dizer assim já 104 

que é::::  105 

A6:  ((aluno chama aluno gritando e batendo palmas repetidas vezes)) J.N. 106 

Prof:   J.N. falou transporte então ... o que que nós vamos fazer? vamos sentar quem o 107 

faz transporte que vai pra Firmamento   ((Firmamento é uma  108 

A2:                                                                                  igual ao meu pai que é motorista 109 

comunidade rural de Lajes)) ((aponta balançando vigorosamente o dedo na 110 

direção geográfica de Firmamento)) está com problema. O transporte que vai 111 

para a fazenda Palestina (sobe e desce de braço)) está com problemas então 112 

vamos sentar vamos analisar o que nós temos que fazer. Esse transporte que 113 

está indo para a zona rural e que está dando problemas e que não está chegando 114 

(até lá) ((vai ao fundo da sala e conversa em voz baixa com uma aluna)) que 115 

num está chegando até lá ((volta para a frente da sala)) então o que fazer? 116 

vamos pensar ... vamos analisar ... se é melhor consertá-lo ... comprar as peças 117 

((faz movimentos circulares com a mão)) é:::::: perdidas que não presta mais... 118 

que estão faltando ou se comprar um novo isso é o quê? ((sobe e desce do 119 

braço várias vezes)) isso é uma política ... uma política de que? ((silêncio na 120 

sala)) DE negócio... uma política de valor para a vida ... por quê? ... porque nós 121 

estamos valorizan::do a vida de um grupo de estudantes que estão vindo da 122 

Fazenda Palestina ((aponta balançando o dedo na direção da localidade citada)) 123 

para a Escola Marta Bezerra  e que o ônibus está com problema e que nós não 124 

podemos deixar que isso aconteça ((movimentos circulares com o braço)) 125 

porque cau::sa ... é::::: grandes problemas ((o aluno J.N. fala junto com a 126 

professora e tornou o trecho ininteligível)) então gente ... por que é que nós 127 

temos que sentar? Sentar pais de aluno ((contando nos dedos cada item citado)) 128 

aluno... diretor de escola... professor... secretária de educação... prefeito... 129 

vereador ((entonação descendente no final da palavra vereador)) isso é uma 130 

política... não é aquela política ((abre o braço descrevendo um arco)) que você 131 
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(    ) mas é aquela política feita de discussão sobre valores de vida ... se a vida 132 

tem tanto valor ... então nós vamos respeitar como? não é? Se no momento está 133 

acontecendo um grande surto de dengue ... na cidade ... então o que é que tem 134 

que ser feito? uma PO-LI-TI-CA de valores é sentar o secretário de saúde... o 135 

prefeito é:::: agente de endemia... comunidade de agentes é::: de saúde e 136 

discutir o que fazer pra chegar ... a combater pelo menos ... cinquenta por cento 137 

do surto de dengue na cidade de Lajes pra que não venha destruir vidas não é 138 

isso? então entenderam o que é valor da vida?  139 

A1:  si::::::m 140 

Prof:  o que é também ... olhe preste atenção  ((lendo)) o que é política? Política é 141 

uma palavra antiga que vem do grego de mais ou menos mil dois mil e 142 

quinhentos anos ... atrás quando os povos gregos  em cidade independentes que 143 

eram quase como pequenos ((gesticula com um fechamento das mãos para 144 

enfatizar a palavra pequenos)) países  ... essas cidades eram chamadas de pólis 145 

... e muitas delas (todos os homens) mas não as mulheres nem os escravos ou 146 

estrangeiros participavam da sua administração  isso é para eles era política 147 

mas será que política é isso? política é discriminar? 148 

Als:  nã:::o 149 

Prof:  discriminar é valor de vida? 150 

Als:  nã:::o 151 

Prof:  discriminar é certo? ((cada pergunta é marcada com o gesto de subir e descer o 152 

braço esquerdo de maneira enfática)) 153 

Als:  na::::o 154 

Prof:  então se os gregos diziam que mulheres ((conta nos dedos cada item citado)) 155 

negros e... mulheres negros e estrangeiros estavam .... ãhn fora da política que 156 

eles queriam ... eles estavam agindo de maneira correta? 157 

Als:  não  158 

Prof:  estavam agindo de maneira correta?  159 

Als:  NA::O 160 

Prof:  isso aí nós chamamos de dis-cri-mi-na...     -çao 161 

Als:                                                                                        ÇÃO 162 

Prof:  Isso é valor de vida ((sinal de ok em movimento circular por três vezes)) 163 

Als:  NÃ::O 164 

Prof:  não ...é valorizar alguém? 165 

Als:  NÃ::O 166 

Prof:  não  ... por::QUE a política envolve grande grupo social né? o que é social? que 167 

é um grande grupo social? o que é uma sociedade? O que é sociedade ((olha 168 

para o lado de fora da sala e em seguida se volta para a turma)) 169 

A7:  ((aluno chama aluno)) J.  170 

A8:  ajudar aos outros 171 

Prof:  então o que é sociedade? alguém sabe me dizer o que seja o conceito de 172 

sociedade? ((longa pausa)) sociedade é ... um grupo né? aqui ((faz gesto 173 

circular três vezes em direção aos alunos)) nós somos uma sociedade .. 174 

sociedade escolar ... nós ((gesto circular com a mão em direção aos alunos)) 175 
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fazemos parte da sociedade de Lajes ... como assim? Mas será que sociedade só 176 

é (de elite?) só é quem tem dinheiro?      que muitas vezes as pesso::as 177 

imaginam ((põe o dedo  178 

Als:                                            não 179 

 na cabeça)) e chegam até dizer ... que sociedade é dinheiro né? ai::: L. é da 180 

sociedade de Lajes porque ela é empresária ... a sociedade é só isso? 181 

A6:  não 182 

A7:  não 183 

A2:  não 184 

Prof:  a  o grupo de empresários é um grupo social mas ((dá uma maior ênfase no tom 185 

de voz)) o grupo de alunos é um grupo social ... né? é ou não é? 186 

Als:  É:: 187 

Prof:  é um grupo social um grupo de estudantes um grupo que esta adquirindo 188 

conhecimentos esta (transmitindo) conhecimento e está:: ... discutindo ((marca 189 

discurso com sobe e desse do braço))  que é ... valores para a ... 190 

A15:  vitória 191 

A4:  vida 192 

Prof:  vida né isso? ((mão parada lateralmente enquanto aguarda resposta dos 193 

alunos)) ou não é? 194 

Als:  é:::: é 195 

Prof:  então existem vários tipos de grupos sociais o grupo ((vai a lousa e escreve)) 196 

sociais ... evangélicos ... os grupos sociais de católicos ... 197 

A1:  da COHAB ((risos dos alunos)) ((a aluna reside em um bairro denominado de 198 

COHAB em Lajes))  199 

Prof:  os grupos sociais espíritas e assim vai ... né? grupos sociais de  de ((faz gesto 200 

circular no sentido anti horário por três vezes)) de alu::nos  de pais de alu::no 201 

grupo social ((utiliza voz mais marcada por pausas)) não ... é só ... quem tem 202 

situação ... financeira ((faz sinal característico de dinheiro esfregando o polegar 203 

e o index)) grande né?  204 

Als:  dinheiro 205 

Prof:  nós fazemos parte de uma sociedade por quer não? quem é que vai dizer que 206 

você não faz parte da sociedade? né? ... agora sabemos que a sociedade ela se 207 

divide em grupos prestem atenção a sociedade de Lajes divide se  não só de 208 

Lajes mas de todo o o ...  o  209 

A5:                                                           mundo 210 

 mundo território vamos dizer assim é uma sociedade que se divide em 211 

pequenos grupos ... grupos de estudantes ((marca cada categoria com 212 

movimento do braço))  grupo de professores grupos de de popolíticos 213 

partidários grupos de ... evangélicos que é uma sociedade ((ininteligível)) ... 214 

então nós temos aqui ((volta a ler no livro)) hoje em dia a (palavra) tem sido 215 

muito maior e por isso quando é usada leva norma normalmente um adjetivo 216 

como política municipal ... para a administração de municípios cidades...  217 

política estadual para os estados ... política nacional de país ... política 218 

internacional que trata das relações entre países... política econômica... agrícola 219 
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e industrial né? expressões  ((ininteligível)) então se reúne ... um grupo de ... 220 

empresários ... é um grupo social que que tá tratando de uma po-lí-ti-ca 221 

econômica sobre o que? vamos dizer que é dono de::do refrigerante coca-cola 222 

então o grupo que faz parte ... da .... fábrica ... de da coca-co:la grupo social 223 

que esta sentado pra resolver a melhora no sabor da coca-cola tem vez que está 224 

com um sabor doce tem vez que ((o aluno J.N. intervém... mas não é possível 225 

identificar o que foi dito)) está com tanto ácido que  ((ininteligível)) tomar o 226 

fôlego ... então ... ela está mudando ela está variando sabor ela realmente está 227 

variando de de de gosto para as pessoas? não a coca-cola ela tem o sabor 228 

próprio dela o guaraná tem o sabor próprio dela. 229 

A6: A gente tem que reclamar se não tá bom né tia? 230 

Prof: Então pra que isso aconteça pra que a coisa seja encaminhada certa correta ... 231 

né tem que sentar o grupo .... né grupo de pessoas que fazem parte ((sobe e 232 

desce o braço)) da sociedade de empresários  ((professora é chamada à porta 233 

por uma pessoa que vem vender bilhetes de rifa)) 234 

Vendedora:  boa tarde  235 

Als:  boa tar:::de 236 

Vendedora:  vocês se interessaram pela rifa? trouxeram o dinheiro hoje 237 

Als:  não  238 

Vendedora:  não? 239 

A2:  não 240 

Vendedora:  tá bom boa tarde ((vendedora saindo da sala fala para a professora)) obrigado 241 

Prof:  tem problema não 242 

A5:  desculpa aê 243 

Prof:  tchau minha filha ((de volta para os alunos)) então olha o objetivo mas nós 244 

sabemos que a política o que foi que eu falei ... a política ela não é só partidária 245 

né? ela é a política pedagó::gica ela é a política de ... várias coisas que eu já 246 

citei aqui então vejam a política partiDÁria ela se divide da seguinte maneira ... 247 

a polí-ti-ca municipal:: que é aque::la  em que o cidadão vai lá elege ... 248 

dependendo ... ((caminha pela sala de um lado a outro)) do município do 249 

número de habitantes ... no caso de Lajes ... um prefeito nove vereadores mais 250 

(mas) o total de vereadores de Lajes não é mesmo não é o mesmo de Macaíba 251 

vamos dizer assim não ((faz gesto de negativa com o dedo) é o mesmo de 252 

Parnamirim vai depender muito do número de ... de habitantes e um uma ... de 253 

uma uma porcentagem que eles fazem lá que só eles ((ininteligível)) aí vem a 254 

política ... estadual e é aonde nós escolhemos um governador e os deputados ... 255 

es ... ((intencionalmente ela busca que os alunos completem)) tá ... 256 

Als:  duais 257 

Prof:  a política fe-de-ral::: onde nós escolhemos ((silencio)) quem? ((silencio)) na 258 

política federal nós escolhemos quem?  259 

A2:  escolhemos os governadores 260 

Prof:  na municipal nós escolhemos quem ... na municipal 261 

A5:  o prefeito 262 

A6:  prefeito 263 
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Prof:  o prefeito e os?  264 

Als:  vereadores 265 

Prof:  como? 266 

Als:  vereadores 267 

Prof:  vereadores... na política estadual nós escolhemos o governador e os deputados?  268 

A1:  federal 269 

Prof:  na política federal nós escolhemos? ... 270 

A10: juiz? 271 

A2:  os políticos federais 272 

Prof:  na política federal a política par-ti-da-ria ((marca cada silaba com um subir e 273 

descer do braço)) federal:: nós escolhemos quem? ... ((silencio)) quem é nosso 274 

presidente da republica hoje? 275 

Als:  Lula 276 

Prof:  e é Lula? ((ênfase na pergunta)) 277 

A16:  Rosalba ((segue-se diversas intervenções citando nomes diversos)) 278 

Prof:  pera aí quem é Benes?  279 

Als:  prefeito 280 

Prof:  quem é o governador?  281 

A2:  Rosa... 282 

Prof:  quem? quem é o governador? 283 

A8:  Rosalba 284 

A1:  RoSALba 285 

Prof:  Rosalba e quem é o presidente da republica?  286 

Als:  Dilma 287 

Prof:  quem? 288 

Als:  Dilma 289 

Prof:  Dilma ... então como o sistema de política ...((professora vai até a porta da sala 290 

para atender a diretora)) 291 

Diretora:  boa tarde 292 

Als:  boa tarde ((segue conversa inaudível entre a professora e a diretora na porta da 293 

sala... alguns alunos fazem sons guturais [MÂun mÂUn mâun – seria um 294 

apelido de infância da diretora e de conhecimento da comunidade escolar])) 295 

Prof:  ((retornando e indo para a sua mesa)) estão vendo? na política municipal nós 296 

escolhemos um grupo vamos ver quem lembra ((silencio)) hem pessoal  297 

A2:  um grupo de (    ) que a pessoa pode está fazendo (   ) 298 

A3:  cala a boca 299 

Prof:  na política municipal... nós escolhemos um grupo ((faz gesto de abertura com a 300 

mão em frente ao corpo)) quem é que faz parte desse grupo?  301 

A11:  prefeito e vereador 302 

Prof:  vereadores um grupo social prefeito e::? .. 303 

Als:  vereadores 304 

Prof:  na política estadual nós escolhemos um outro grupo diferente que são os::? 305 

((move a mão freneticamente em busca de resposta)) ((respostas inaudíveis dos 306 

alunos)) os? ... deputados o que? 307 
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Als:  federais 308 

Prof:  deputados o que? ((movimento frenético da mão)) 309 

Als:  estaduais 310 

Prof:  estaduais e ... o gover ... 311 

Als:                                         NADOR 312 

Prof:  na política federal nós escolhemos o?  313 

A6:  PRESIden::te 314 

Prof:  presidente e:::? e:::? de-pu-ta-do est 315 

A8:  estadual 316 

Als:  federal 317 

Prof:  é estadual ou federal?  318 

Als:  federal 319 

Prof:  fe-de-ral::: gente deputado federal e? ((gesto de contar dinheiro)) e quem? 320 

((silencio)) Zé Agripino é o que? 321 

A11:  senador 322 

Prof:  senadores ... olha a falta de lógica de voces ... parece que ... 323 

Diretora:  ((entrando na sala)) licença boa tarde 324 

Als:  boa tar::de 325 

Diretora:  é::: eu vim só lembrar RELEMbrar do intervalo viu? eu não esqueci e eu creio 326 

que vocês também não esqueceram 327 

A2:  AH só pra me lembrar tia quando dertiver faltando ( umas ) dez pras quatro 328 

venha me chamar  329 

Diretora:  eu já disse isso aí J.N. nem se preocupe  330 

Prof:  de relação a isso aí olhe ((marca enfaticamente com um sinal de positivo – 331 

polegar levantado)) 332 

Diretora:  agora eu vim relembrar do intervalo pra que não venha acontecer o que vem 333 

acontecendo todos os dias porque da última vez que eu estive aqui eu fui bem 334 

clara certo? bem objetiva no que aconteceria a partir de hoje se continuasse 335 

com aquele comportamento na hora do intervalo eu só vim lembrar a vocês que 336 

o eu disse esta de pé permanece de pé se HOJE ((marca apontando o dedo para 337 

baixo)) ... vou ficar ligada nisso se hoje é::: eu observar qualquer 338 

comportamento desses que vem acontecendo ... nos intervalos anteriores eu 339 

vou fazer exatamente aquilo que eu disse que eu ia fazer ... certo?  tão 340 

lembrados não é? 341 

A1: eu tô lembrada tia 342 

Diretora: então pronto falta de aviso não vai ser quem  se comportar daquela forma já 343 

sabe que vai ter a punição  e a punição vai ser exatamente como eu disse 344 

A5:  O TIA eu não vim no último dia ((ininteligivel)) 345 

Diretora:  pron::to quem estiver com comportamento indevido como vem acontecendo 346 

não é? então eu queria avisar relembrar que quem estiver já sabe ... o que vai 347 

acontecer a partir de amanha né? 348 

A11:  tia ... é::: a biblioteca ta aberta? 349 

Diretora: porque?  350 

A11:  na hora do recreio... 351 
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Diretora:  não a biblioteca não tá podendo ninguém primeiro porque a gente não tem  352 

A2:  porque? ((sobreposição de vozes J.N. + Diretora – ininteligível)) 353 

A1:  e a de informática?  354 

Diretora:  informática também tem pessoal em treinamento e não tem como ir pra lá não 355 

... é hoje o dia todo 356 

A4:  oohh ((demonstra irritação fazendo balançando a cabeça negativamente várias 357 

vezes)) 358 

Diretora:  e::: ... na biblioteca hoje vão colocar um ar condicionado hoje e não tem como 359 

ter (movimento) por lá hoje não 360 

A7:  ((cantando e rindo)) a L. peidou::: ((risos)) 361 

Diretora:  mas essas coisas vão se ajeitar ((segue-se vozes simultâneas)) 362 

Prof:  ((após alguns instantes)) olhe vamos lá mas quando alguém fala na política está 363 

quase sempre querendo dizer alguma coisa coisas dos poderes locais e estados 364 

ou principalmente nacionais e território e nós sabemos que não é só isso né? 365 

então ... política é feita com as nossas opiniões ... é todo mundo junto 366 

A1: E o que é politica tia? 367 

Prof: Olhe ... política se refere a opiniões? então como eu já falei no início ... 368 

opiniões ... é você sentar... você discutir... você dá opinião...  você prá dá 369 

opinião né? ... troca de ideias... você tem uma ideia boa pra melhorar o 370 

comportamento da sala de aula mais ((sic)) eu vou sentar com os pais dos 371 

alunos e VOU ((aumenta o volume da voz))  levar essa ideia prá eles que eu 372 

tenho uma ideia boa prá que ... mude o comportamento da sala de aula ... eu 373 

vou dar a minha ideia eles vão acatar ou não  porque política é isso ... acatar ou 374 

não  né? nós vamos vão dar a ideia deles se não acatar do jeito que eu quero 375 

vão dar a opinião deles né? ... certo? vou mostrar os princípios que tenho para 376 

que ((movimentos circulares com o braço)) chegue aos objetivos que eu quero 377 

... né? e a qualidade de comportamento na melhora no comportamento ... então 378 

tudo isso é política né? é na família ... quando surge um problema ... é::: na 379 

família que senta todo mundo que reúne todo mundo.  Então isso é uma 380 

política né? que cada um da sua opinião até que chegue a um consenso ... pra 381 

que a família permaneça saudável   ((caminha pela sala))  com paz com valores 382 

((marca cada item com um levantar e baixar o braço)) com respeito né?  então 383 

tem que sentar e analisar cada um da opinião ou não  e a opinião tem que ser 384 

dada né? agora cabe a mim ((bate no peito)) né? quer ou não ... eu posso muito 385 

bem é reunir os pais aqui e dizer a eles o seguinte olhe a partir de hoje ((dedo 386 

indicador apontado para baixo)) eu ... não vou ... mais ... liberar de cinco e 387 

vinte  ((aponta para o relógio)) vou até as seis horas ... aí cabe os pais aceitar 388 

ou não aí de princípio vem quem? a pergunta mas porque professora? Não 389 

porque eu tô achando que o rendimento tá pouco ((junta os dedos indicador e 390 

polegar)) e eu quero conseguir ma:::is então eu tô aqui pra ouvir a opinião de 391 

vocês pais o que fazer aí lá o professor  C. dá a opinião dele a mãe de L. dá a 392 

opinião dela a mãe de de J. da a opinião dela e quando terminar a gente vai 393 

analisar qual quais foram as melhores ((sobe e desce o braço)) opiniões 394 

...vamos analisar das boas as melhores vamos dizer assim vamos analisar ... 395 
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fazer uma votação pra tirar uma o grupo vai votar prá ficar apenas uma isso é o 396 

que chamamos de valor ... você valorizar ... dar opinião é você ter bom senso   397 

((inaudível)) você ter bom senso é você parar... você analisar ((cada “você” é 398 

marcado com um subir e descer de braço)) você dar opiniões mas ao mesmo 399 

tempo VOCE acatar o que for melhor  ((R. levanta-se e vai a cadeira de F.)) 400 

então  pensando assim ... opinião é você ser capaz de fazer críticas construtivas 401 

para ajudar o outro ... ((olha para R. que saiu de sua cadeira)) meu filho vai prá 402 

sua cadeira 403 

A11:  não eu som vim aqui falar com F. 404 

Prof:  o que? 405 

A11:  é que tô com dor de cabeça e vim pegar um negócio com F. 406 

Prof:  e foi? então tá certo. então gente nós aqui uma cena de democracia  que isso 407 

também é chamado de democracia não é? quando o grande grupo  para e (  ) 408 

milhões e vota em uma para que aquela seja válida pra melhoria então aquilo é 409 

chamado de democracia ... né? a democracia existiu né? vamos dizer que ... 410 

((consulta o relógio)) nós vamos fazer uma política ... pedagógica para escolher 411 

o presidente do grêmio da escola Marta Bezerra ((vai até a mesa e pega o 412 

apagador em seguida apaga o quadro)) pra isso nós temos que o quê? ... ter um 413 

conselho de pais reunir os pais saber se os pais aceitam que os filhos seja 414 

candidato ... as consequências que venham a acontecer né isso? então isso não 415 

é uma política? Quando se decidir quem são os dois candidatos a gente vota ... 416 

então vamos valorizar nosso grêmio estudantil? vamos respeitar as regras? 417 

vamos ser democráticos na hora que o nosso presidente do grêmio ele diz que a 418 

regra é essa e que tem que ser cumprida? Vamos ser democráticos quando a 419 

diretora diretora da escola chega na sala de aula e diz que corre grande risco da 420 

sala sem ficar sem recreio a partir de amanhã dependendo do comportamento 421 

... né:::?  ((maior ênfase no né?)) isso são das normas da escola... então vamos 422 

respeitar? 423 

A12:  vamos 424 

Prof:  né? vamos valorizar o a ideia ... vamos valorizar os colegas ... vamos valorizar 425 

respeitar a nossa diretora? porque ela está seguindo as NORmas ela tá 426 

querendo o que é MELHOR:: para turma ela está dizendo que a turma não está 427 

((com os punhos cerrados ela sobe e desce os braços em frente ao corpo)) e são 428 

os mesmos VA    - lo-res né? valores e  429 

Als:                                              lores 430 

 valores todo mundo tem né? ((sai da sala rapidamente e alunos conversam e a 431 

multiplicidade de vozes dificulta a compreensão)) ((professora permanece fora 432 

da sala perto de 10 minutos e... quando retorna... retoma a aula)) 433 

Prof:  olhe ... ((braço erguido na altura do rosto e em seguida desce)) vejam ... como 434 

as coisas acontecem ... assim ... parece assim ... que quando a gente tá falando 435 

que é bom atrai o que é bom ... eu estava aqui falando explicando pra vocês 436 

falando de valorização   falando de de de cidadania de democracia de respeito 437 

de amor ((cada item é marcado com sobe e desce do braço com os dedos index 438 

e polegar juntos)) de repente a diretora chegou mim (sic) chamou na porta mim 439 
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(sic) perguntou::: sobre o trabalho que a gente fez sobre Lajes ... né? e 440 

((ascendência na voz)) por que? porque o trabalho que nós fizemos sobre a 441 

construção de Lajes sobre a fundação sobre os acontecimentos históricos sobre 442 

os meios de transporte vai servir para montar um ((há perceptível emoção na 443 

voz da professora)) (   ) na turma do terceiro ano ... quer dizer nosso ((põe a 444 

mão no peito ao pronunciar a palavra “nosso” trabalho não foi valorizado? 445 

Als:  foi 446 

Prof:  foi ... porque o nosso que foi aqui oh (( faz movimentos circulares em direção 447 

da turma)) quatro grupos vão retirar ... né? ... partes de um e de outro e montar 448 

um trabalho ... quer dizer ... a orientação do nosso trabalho foi bom a pesquisa 449 

de vocês né o interesse de vocês então isso é valor ... isso é valor ... então 450 

vejam bem ... você tem o hábito de de dar bom dia de dar boa tarde       de dar     451 

boa noite de pedir desculpa de pedir por favor de pedir com licença essas 452 

palavrinhas mágicas    obrigado são valores ((múltiplas vozes dos alunos))  453 

vamos aprender a valorizar quando chegar não dar bom dia assim ((tom ríspido 454 

na voz)) bom dia mas assim bom:::: dia::::: gen::te 455 

Als:  bom di::::::::::::a 456 

Prof:  BOA TARDE ((bastante ênfase na palavra)) turma::::  457 

Als:  bo::::a tar:::::de 458 

Prof:  se vocês corresponderem o boa tarde a altura da que eu dei ... houve uma  459 

(democracia) HOUVE uma participação de valores se voce simplesmente um 460 

dois três ((faz gesto semi circular em direção a turma marcando os números)) 461 

respondem e o resto fica calado isso houve houve uma uma participação 462 

política? 463 

A14:  não 464 

Prof:  não houve né? então agora vamos abrir o caderninho ...vamos fazer aqui umas 465 

questõezinhas relacionadas ao que eu expliquei ((alunos se movimentam em 466 

busca dos cadernos nas mochilas)) eu não vou pegar e copiar todo esse 467 

conteúdo POR que a aula de cultura G. ((olhar fixo na aluna que conversava 468 

com L.)) ta sentindo algum problema Gloria? 469 

A3:  nã::::o 470 

Prof:  não ... a aula de cultura só é apenas uma se eu for copiar ((mostra o livro)) 471 

depois explicar leva um tempão de duas aulas já são dez pras duas e até aqui ta 472 

na aula de cultura mas como hoje tem educação física e nós não vamos ter 473 

educação física ... prática ... a teórica 474 

A11:                                           hã 475 

quer dizer então eu posso pegar mais esse tempinho e:: nós vamos fazer uma 476 

atividadezinha relacionada que:::m entendeu quem prestou atenção vai saber 477 

responder ... quem não ... é uma pena é lamentável ... mas eu não posso   fazer 478 

além do que eu ... estou fazendo né?  479 

A7:                               você (empresta) o seu apontador? 480 

 ((segue um trecho de vozes simultâneas entre a professora e alunos que ficou 481 

inaudível)) 482 
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Prof:  min:::ha no::::ssa senhora GENte ((braço sobe até a cabeça e desce 483 

lentamente)) ... termino de explicar o menino pergunta que matéria é e:::ita 484 

((inaudível)) a impressão que dá professor ((dirigindo-se ao pesquisador)) ou é 485 

que não estou sabendo trabalhar ou que eles não estão querendo ... mas eu 486 

tenho certeza absoluta que é eles que não querem 487 

Pesq:  eu tenho visto professora que enquanto a senhora esta preocupada em explicar::  488 

em::: buscar detalhes trazer um assunto tão complexo pra uma linguagem mais 489 

acessível a eles eu vi gente desenhando ... brincando passeando entra sai vai a 490 

cadeira do outro e volta quer dizer então não é não é o seu trabalho que esta 491 

deficitário é o interesse deles e aí veja o seguinte lá no futuro vocês vão sentir 492 

falta da atenção que vocês deixaram de dar a essa aula de hoje ... porque vai 493 

fazer falta é lá ((aponta para o alto com o dedo index)) agora ((dedo apontado 494 

para baixo)) tudo é festa a mesma sociedade que hoje que acha que acha muito 495 

bonitinho vocês dizerem palavrão é a mesma sociedade que depois lhe criticar 496 

e vai lhe excluir lá na frente ((gesto circular com o dedo)) por você não ser um 497 

cidadão como ela queria que você fosse  ...  então gente  498 

Prof:                                                                                                              com certeza 499 

 aproveitem cada momento que vocês têm ((J. esta caminhando pela sala... 500 

mostrando um desenho do símbolo do Corinthians)) aproveitem de verdade 501 

porque o momento ele acontece uma vez não é mesmo J.? J. quer ter a 502 

educação de me ouvir? ((silencio. J. senta)) ele acontece agora e não volta mais 503 

não e a aquilo que você perdeu agora você não recupera de jeito nenhum você 504 

pode até ver outras coisas mas aquele momento que você perdeu ((inaudível)) 505 

aproveitem vocês têm uma professora que eu gostaria de ter tido eu 506 

infelizmente não tive uma professora que trabalha dessa maneira voces estão 507 

tendo uma oportunidade que eu não tive    508 

Prof:                                                                                      e nem eu tive também 509 

 e e muitos não estão na realidade nenhum de nós tivemos alguém com essa 510 

com essa preocupação com a comunidade 511 

Prof:  agora ... eu não eu não tenho medo de tirar uma vírgula do que eu vou dizer 512 

((fala pausadamente)) é por que na maioria das vezes ainda existem colegas 513 

que se preocupam com conteúdo escrito ((J. volta a caminhar pela sala)) e 514 

conteúdo escrito não leva muito a nada porque não adianta eu dá um conteúdo 515 

de história escrito quando terminar vamos fazer uma atividade quem descobriu 516 

o Brasil?  517 

Als:  Pedro Alvares Cabral 518 

Prof:  então foi Pedro Alvares Cabral que descobriu o Brasil realmente? 519 

A10:  Pedro segundo 520 

A5:  os índios 521 

Prof:   a minha pergunta es está certa? Ela está bem certinha quando eu perguntei 522 

quem descobriu mas eu poderia ter dito assim defina ... quem descobriu ... o ....  523 

Brasil  ((trecho inaudível)) ou seja tudo com suas palavras o que você entendeu 524 

sobre o texto de descobrimento do Brasil né? será que se eu colocasse desse 525 

jeito ((inaudível)) calma gente ((inaudível)) se eu pedisse pra conceituar  se eu 526 
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pedisse PRA ... (+5) definir ... (+3)  justificar ... justificar a partir do momento 527 

que eu colocasse dessa forma ... pode ter certeza que .... 528 

Pesq:  não sai nada 529 

Prof:   se eu botasse assim define defina caracterize e descreva o descobrimento do 530 

Brasil né? 531 

Pesq:  vai aí umas quatro folhas pra escrever  532 

Prof:  você ia DEScrever o que tinha acontecido certo? e você ia caracterizar como é 533 

que você ia caracterizar? você ia dizer ... como foi que aconteceu quais foram 534 

os primeiros passos né? quais foram os primeiros passos agora GENte não 535 

adianta eu chegar aqui e copiar cinco seis quadros desse aqui vocês copiarem 536 

no caderno chegarem e dizerem assim mamãe taqui ((bate firmemente no livro 537 

que tem nas mãos)) a atividade de hoje ... ah aí sim ati-vi-dade ... né? mas peça 538 

para caracterizar caracterizem ago::ra a política caracterizem me agora 539 

VALOres ... alguém sabe caracterizar? ... sabe definir?            Sabe escrever o 540 

que é valor? ... sabe? Apos é isso que eu vou perguntar neste momento ... certo 541 

é isso que eu vou perguntar ... quem entendeu vai saber  resposta 542 

Pesq:  professora eu queria só fazer um registro eu acho que é importante até pra nós 543 

enquanto profissionais da educação eu cheguei na escola que meu filho 544 

estudava e  falei dessa coisa que acontece aqui de seminário da produção de 545 

seminário no quarto ano e  me disseram ((entonação da voz busca demonstra 546 

espanto)) nossa no quarto ano? Sim no quarto ano ter produzido algo que vocês 547 

nunca produziram nem no ensino médio 548 

Prof:  professor é:: porque o senhor é:: não teve como estar presente na semana 549 

passada na aula de cultura ... a aula de cultura foi assim ((index e polegar 550 

juntos passando em frente ao rosto da  esquerda para a direita)) belíssima ... 551 

que foi que eu fiz?  ... na terça feira não tinha aula de cultura mas eu 552 

simplesmente eu disse o que? gente a aula é cultura né? 553 

A1:  é 554 

Prof:  pronto o que é que nós vamos fazer amanhã? nós vamos um grupo se 555 

caracterizava de carnaval OUTROS .... outros foram de que: 556 

Als:  caubóis 557 

Prof:  outros de São João os outros foram de que? ((gritos)) ((inaudível)) Lampião e 558 

Maria Bonita ... ((contado cada item no dedo como se conta dinheiro)) que foi 559 

o outro?  Qual foi o outro? ... ((gritos))  560 

Als:  papai noel 561 

Prof:  papai noel qual foi o outro 562 

A11:  boi de reis 563 

Prof:  boi de reis ... comecei na sequencia do ano quer dizer primeiro foi carnaval 564 

fevereiro ou março JUNho São João setembro e outubro vaquejada dezembro 565 

... aih o Lampião entrou porque? O Lampião faz parte ainda hoje da ...    566 

 de ....                               Mossoró né o São João de Mossoró  567 

A6:                        cultura de Mossoró 568 

caracteriza ((inaudível)) é::: inclusive teve um ano uns dois anos atrás não me  569 

me lembro mais que foi só Lampião e Maria Bonita não sei se vocês lembram 570 
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((inaudível)) foi Lampião e Maria Bonita éj::: tem a historia da chuva de de de    571 

de  balas em Mossoró E:: ai fui pra setembro outubro que é vaquejada né 572 

geralmente já falei ... quando eu pedi o vaqueiro estava caracterizando também 573 

a caprifeira  porque na caprifeira nós também encontramos homens de cavalos 574 

de chapéu de couro de espora ...    ai vim pra dezembro ... com Papai Noel  575 

A6:                                                                           se tivesse uma ovelha ... 576 

 que num énão é uma cultura nossa mas é mundial:: né? é mundial não é só 577 

nossa mas nós o comemoramos ... faz parte da nossa cultura comemorar o natal 578 

porque uma confraternização é::: é o momento realmente de família de valores 579 

de família né? ... e ... terminei com boi de reis na entrada do outro ano ... com 580 

... é::::: todos caracterizados foi assim um ((inaudível)) ótimo ...  581 

Pesq:  isso faz a diferença 582 

Prof:  você não soube não? 583 

Pesq:  soube ... acho que a grande questão o gran::de ... gran::de ... grande ganho é 584 

que e a gente coloca muito isso la na universidade ... é::: ao:: ensino não pela 585 

amostragem mas pelo exemplo pela  pela vivencia daqueles elementos de 586 

aprendizagem e aí eles não esquecem nunca mais ... mais uma vez parabéns a 587 

senhora 588 

Prof:  ai o que aconteceu? falei e pedi um resumo sobre isso coloquei um cd ... não 589 

com a musica completa  mas um pedacinho so demonstrando que naquele 590 

tempo existia também a música né? e tiramos fotos aqui na escola e ... só não 591 

tivemos cd do grupo ....   do Lampião  592 

A5:                                                        Lampião 593 

A2:  e da vaquejada 594 

Prof:  só não tivemos do Lampião e da vaquejada ((inaudível)) quer dizer foi assim ... 595 

bem participativo ... cinquenta minutos de aula ... bem legal ai o que foi que 596 

aconteceu? nem todo mundo fez ((coça a cabeça demonstrando preocupação)) 597 

porque ... infelizmente ... eu não posso pegar ... J. e dizer assim você vai fazer 598 

((aponta o dedo para J.) porque não depende de mim ... depende do grupo 599 

social familiar ((marca a palavra “familiar” com o erguer e baixar o braço)) 600 

depende não depende de mim ((inaudível)) e era valendo um quatro .. não era 601 

justo eu dar um quatro ao seu filho que realizou e dar um quatro pra ele 602 

((aponta M.)) que não  realizou não se incomodou e não tem interesse .... sabe? 603 

então o que foi que eu disse com quem não participou? ... vai me trazer um re-604 

la-tório ... um resumo ... do que foi a aula desse dia  ... valendo NOTA se 605 

trouxer de acordo com o que foi desenvolvida a aula tudo bem se não ... 606 

Pesq:  a sua parte foi feita 607 

Prof:  vamos aprender mais  ... a colaborar ... vamos aprender a correr atrás  eu 608 

valorizo demais a mãe dela ((aponta para a aluna L.)) por que ela vai ela traz 609 

ela junta menino na casa dela ela bota ensaia o modo de apresentar e assim ... 610 

Pesq:   ((inaudível)) terça quarta e quinta la em Natal foi em que dia isso? 611 

Prof:  na quarta 612 

Pesq:  quarta feira né? 613 

 ((toque de cigarra)) ((gritos)) 614 



Aula 2 – Valores para a vida 
 

Prof:  meus filhos guardem o material e podem sair ((alunos vão deixando a sala e 615 

professora senta em sua cadeira)) uff ((expressando cansaço)). 616 

FIM DA TRANSCRIÇÃO 617 
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((Os alunos estão dispostos na sala em fila indiana. A sala tem alguns cartazes de trabalhos 1 

desenvolvidos em sala de aula, trechos de poemas, mapas e outros. Alguns conversam entre 2 

sí. Após o toque que marca o inicio das atividades a professora entra saudando os alunos)) 3 

Prof:  boa tarde pessoal ((gesto semi circular com o braço) 4 

Als:  bo:::a::::: tarde professora 5 

Prof:  bom ... hoje a gente vai ((olha para L. que esta em pé... em cima da carteira)) 6 

menino ((voz enfática)) eu ainda nem cheguei e você já começou? ((aluno 7 

senta rapidamente na cadeira)) 8 

Diretora:  ((chegando na porta da sala)) M. aquele problema já foi resolvido? 9 

Prof:  sim falta só conversar com a mais velha ((aponta em direção à outra sala))  10 

A7:  o TIA ((vozes simultâneas)) 11 

Prof:  Ok pessoal... na nossa aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre uma coisa 12 

que é muito prejudicial à nossa ((bate no próprio peito)) saúde que é a 13 

poluição. Na aula passada nós já fizemos uma atividade ê:: ((som fechado 14 

como em “quê”)) a atividade ... de ciências ... ((braço sobe e desce a cada 15 

pausa)) era o quê?... 16 

A3:  era a poluição::: ... 17 

Prof:  Então ... na aula passada de ciências ... nós trabalhamos sobre ... ((ergue os dois 18 

braços simultaneamente fazendo gesto de limitação)) os tipos de ... ((vozes 19 

simultâneas)) poluição ... trabalhamos sobre ... o que é poluição  sonora 20 

((inflexão na voz indica continuidade)) nesse momento na nossa sala ((agita 21 

freneticamente as duas mãos delimitando espaço)) tá acontecendo uma 22 

poluição sonora 23 

A1:  é todo mundo falando ao mesmo tempo ((faz gestos circular com os dedos)) 24 

Prof:  como está? É todo mundo falando do mesmo jeito mais ((sic)) isto é certo?  25 

Als:  NÃ:::::O 26 

Prof:  isso é valorização de meio ambiente? 27 

Als:  NÃ:::O 28 

Prof:  isso é valorizar alguém?  29 

A8:  não 30 

A2:  NÃO 31 

Prof:  em cultura nós trabalhamos em todas as aulas ... quando eu peço prá fazer 32 

silêncio quando eu peço  prá prestar atenção até a questão da poluição sonora é 33 

uma ((balança várias vezes os dois braços na frente dela com os dedos em 34 

forma de OK)) é ou não é? 35 

A5:  é ((inaudível)) 36 

Prof:  e poluição sonora ... como a gente definir o que é poluição sonora? poluição 37 

sonora É ... é é é um grupo de pessoas falando todas ao mesmo tempo ((braços 38 

levantados fazendo movimentos semicirculares no alto)) pode ser um som ... de 39 

carro ...     no num volume   ((faz gesto de erguer o braço mais alto que a 40 

cabeça)) 41 

A1:                                                                  alto 42 

mais alto que tem ...   são paredões     ... e isso daí além de ser  43 

A7:                                                                               massa 44 

 poluição sonora ... é ... poluição além de ser poluição sonora é falta de .... 45 
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Als:  educação 46 

Prof:   respeito esse isso é desvalorizar      ... a vida do ser humano .... o colega  ... o 47 

vizinho ...  48 

A5:                                                                              o tia             o tia 49 

Prof: Quando você pega no sono  o paredão com o volume mais alto volume que 50 

pode atingir ... você  51 

A2:                                      e aquele que tá lá ((inaudível))  52 

tá se beneficiando porque você gosta daquilo ... você gosta daquilo mas esta 53 

prejudicando alguém sem contar que que vai    prejudicar a sua saúde auditiva 54 

((leva a mão a orelha)) ... né? 55 

A2:                                                                                             tá prejudicando ((inaudível)) 56 

A6:  pode (prejudicar a audição) 57 

Prof:  É pode sim e nós podemos caracterizar o paredão como eu já falei ... podemos 58 

definir ... que é ... então é uma poluição que pode prejudicar a nossa ((leva a 59 

mão ao ouvido)) o nosso ouvido e a nossa saúde ... e podemos descrever que 60 

não é só uma perturbação do barulho ... ((professora sai da sala, tosse e volta)) 61 

Prof. a poluição eh::: então ela é também visual não é? ... nós podemos defini-la ... 62 

como? uma po poluição em que você não consegue entender o que está escrito 63 

e vamos ((ergue os dois braços)) vamos caracterizá-la através de que? ... 64 

((silêncio)) através de que?  65 

Als:  muitas coisas 66 

Prof:  através de que? ... ((bate com o dedo index de uma mão na outra mão a cada 67 

pergunta)) gente isso foi tarefa de ca:::sa  68 

A6:  das placas 69 

Prof:  as placas que nós encontramos quando chegamos na capital é é:::: ali ... perto 70 

do::: ... da divemo ali é placa prá todo lado ((movimenta o braço de um lado a 71 

outro para cada item citado))  jeans ... boticário ... festa num sei de que ... 72 

carnaval ... vaquejada ... festas na cidade de Florânia festa na cidade de Bento 73 

Fernandes ((inaudível)) quer dizer uma polui-ção  vi-su-al que você não sabe se 74 

olhe primeiro a placa ((aponta como se estivesse mostrando algo)) que esta 75 

mostrando a PROmoção da bermuda jeans:: ou se olha ((aponta na direção 76 

contrária)) prá que está mostrando que lá em João Câmara vai ter uma 77 

vaquejada ... né?  78 

A11:              nos estádios também 79 

A6: e também tem em inglês  80 

Prof.   então ... isso é poluição o quê?   ... vi-su-al .... isso daí nós podemos dizer ... 81 

que é uma carac-te-rís-ti-ca  da poluição o quê? 82 

Als:                visual:::::: 83 

Prof:  visual ... e podemos descrever que ninguém vai entender ... ninguém vai 84 

entender o que quer dizer tudo aquilo se você passa num ônibus ((J. está 85 

desenhando e desatento a aula... a professora usa um tom mais ríspido)) da me 86 

vontade de pegar pelo braço e fazer assim ((aponta balançando o dedo para a 87 

porta da sala)) passe prá lá vá perturbar su sua mãe em casa ... ((inaudível)) só 88 

o que da vontade de dizer ((risos)) ((olha fixamente para o aluno))  89 

 90 
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 ... viu? ah eu eu sou louca que um uma mãe dessa qualidade ((bate forte na 91 

mesa chamando a atenção de todos)) desses meninos medonho assim venha a 92 

mim perguntar por que ((contando nos dedos)) meu filho chegou em casa sem 93 

a  tarefa completa meu FILHO não copiou o que era prá ser copiado meu filho 94 

nunca mais trouxe uma tarefa de casa meu AI como eu gostaria que viesse 95 

((gesto de quem dar um beliscão)) ((sai da sala para atender a diretora e volta)) 96 

Prof. sim aí vamos descrever:: que a poluição visual ... era ... você não pode definir o 97 

que realmente era você passa num ônibus tem mil e uma placa né e você vê 98 

tanta informação que não consegue entender a mensagem. Então... podemos 99 

dizer que poluição visual é um amontoado de informações que não serve pra 100 

nada né? Porque a gente não consegue compreender o que os anunciantes estão 101 

querendo nos dizer. 102 

A1:           I.((aluna chama aluno)) 103 

A5:  o que? 104 

Prof:  Você ... a poluição ... agora ((indicador para cima)) poluição o quê?  105 

A11: visual 106 

A6:  ambiental 107 

Prof:  Então ... a poluição ambiental ou poluição ecológica é aquela poluição que o 108 

quê? ((vozes simultâneas)) nós podemos definir como poluição ambiental ... a 109 

questão da   fumaça ...   110 

A5:                                     li:::xo 111 

 nós vamos definir que é um poluição que prejudica o nosso ((toca com as duas 112 

mãos no próprio peito)) pulmão::: ... a poluição que além disso vai prejudicar 113 

((aponta o dedo para cima)) o que?  114 

A11:  universo 115 

A8:  o mundo 116 

Prof:  o quê? ((mantém o dedo apontando para cima e o balança)) a:::... a atmosfe::ra 117 

podemos definir assim e podemos caracterizar que ... a fumaça da indústria é 118 

uma poluição o quê? ... ((leva a mão ao ouvido)) 119 

A1:  visual 120 

Als:  ambiental::: 121 

Prof:  e a fumaça da carvoeira?  122 

Als:  ambiental 123 

Prof:  e a fumaça da padaria é o que? 124 

Als:  ambiental 125 

Prof:   e as queimadas que as    pessoas fazem nos fundos dos quintais ((aponta para o 126 

lado))  127 

Als:                                                       ambiental 128 

 dos lixos que juntam? 129 

Als:  ambiental 130 

Prof:  poluição? ... sem contar que além de ser uma poluição ambiental ((ergue os 131 

braços apontando com indicadores para cima)) é uma poluição ecológica ... 132 

então é também uma falta de? 133 

Als:  respeito 134 
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Prof:  respeito para com o ser humano ((o volume de voz agora e mais baixo... há 135 

visível arquear das sobrancelhas)) porque nem todo mundo se dá bem com 136 

fumaça ((leva as mãos ao peito)) eu mesma ... pelo amor de Deus     ((ergue o 137 

braço)) ((inaudível)) sem saber o que  138 

A5:                                                                                                                               o tia 139 

 fazer ((agita vigorosamente as mãos em frente ao rosto)) 140 

A1:  o tia 141 

A5:  o tia ((ergue o braço)) 142 

A11:  o TIA ((ergue o dedo)) 143 

Prof.:  ((apontando para Igor)) fale 144 

A10:  eu:::::::::::: ((som que imita um rosnado)) 145 

A11:  ((fica de pé demonstrando irritação)) eu pedi primeiro tia 146 

Prof.:  ((inaudível)) diga você o que era E. tem algum problema na sua cadeira? ...  147 

diga  148 

A14: tô procurando minha borracha ((demonstrando espanto)) 149 

A11:  lá em Açu ali perto da entrada      ((ergue o braço na direção da cidade citada)) 150 

((inaudível)) 151 

Prof.:                                                                       grande né? 152 

 153 

A11:  é ali na casa de tijolos 154 

A1:  ai Jesus 155 

Prof.:  alí as cerâmicas né? 156 

Pesq.  posso intervir? ((professora faz aceno de cabeça indicando concordância)) é::: 157 

precisei faltar aqui na segunda feira ((inaudível)) porque aí eu fui chamado a 158 

Açu porque eu passei no concurso de lá ... fui chamado na segunda feira prá me 159 

apresentar lá e ... quando a gente desce ali na entrada de Itajá você não 160 

conseguia enxergar o céu ((aponta para cima)) todas as cerâmicas ali  161 

Prof.:           é 162 

 daquela área ((faz movimento circular para baixo com o braço)) todas elas com 163 

aquelas chaminés lançando aqueles tubos imensos ((abre os braços no sentido 164 

de amplidão)) de fumaça .... você não fazia sol e era como se estivesse nublado 165 

não eram nuvens eram nuvens sim mas de fumaça ... o ar esta irrespirável 166 

Prof.:  ali é um absurdo 167 

 168 

Pesq.  e eu fiquei me perguntando ((bate levemente com o dedo na cabeça)) como é 169 

que as pessoas conseguem sobreviver? 170 

A1:  ainda tinha eu tia 171 

A5:  eu tia eu 172 

Prof.:   ali aquela entrada de Açu ali ....     é::: aquele pessoal de Itajá ... eu não entendo 173 

como  174 

A1:                                                                        ai ave maria 175 

 aquele pessoal de Itajá sobrevive ... no momento que você entra na cidade de 176 

Itajá ave maria parece que é o inferno ((sobe e desce o braço)) 177 

 178 



Aula 3 - Poluição 
 

Pesq.  I:::: a:::::: já foi comprovado pela secretaria estadual de Saúde que os maiores 179 

índices de doenças cárdiorespiratórias estão em Itajá em::::: Cruzeta e em Passa 180 

e Fica que são as cidades que têm:::: maior produção de ah:::  de de de   181 

cerâmica .... ah:::: casos de câncer de pulmão ... é:::: câncer de traqueia ... 182 

diversos tipos de câncer além de tuberculose e dessas de doenças respiratórias 183 

... ha uma estimativa de que ate dois mil e vinte e cinco pelo menos dez por 184 

cento dessa população tenha morrido por causa de câncer por conta das 185 

cerâmicas 186 

A2:  tia oh ô tia 187 

Prof.:  complicado isso ((parada de frente para o pesquisador com as duas mãos 188 

cruzadas em frente ao corpo)) né? ((o resto demonstra preocupação))  189 

 190 

A5:  Oh tia se continuar assim a poluição do jeito que jeito que vai a gente não vai 191 

sobreviver nem uma formiguinha ((junta os dedos polegar e index para 192 

demonstrar tamanho pequeno)) 193 

Prof.:  com certeza 194 

A2:  por causa de que o ar o ar que a gente respira o ar pelas plantas porque se matar 195 

as plantas a gente a gente vai morrer 196 

Prof.:  com certeza ... aquela poluição ali além de ser uma poluição ambiental uma 197 

poluição ecológica  ((sobe e desce as duas mãos ao mesmo tempo)) ela também 198 

nos proíbe de respirar ((leva a mão ate o nariz)) o que?  199 

A6:  o ar 200 

Prof.:  o ar o que?  201 

A5:  o ar carbônico 202 

Prof.:  o ar ... oxigênio ... e passamos a respirar o que?  203 

A2:  o ar carbônico ((silêncio)) 204 

Prof.:  o ... gás .... carbônico só fumaça ((palavra com perceptível inflexão de voz para 205 

baixo)) e nada mais 206 

A5:  eu tia eu quase que queimava o ((inaudível)) eu 207 

Prof.:  como assim? 208 

A5:   eu tava na fazenda e eu tava brincado e eu quase que queimava o (pinto) eu 209 

((risos)) 210 

 211 

Prof.:  viu gente ... então vejam bem ((bate uma mão na outra de cima para baixo)) 212 

além de ser ... além de ser uma poluição é::: ambiental é também uma poluição 213 

muito prejudicial a nossa saúde não é? Então prá gente encerrar este assunto... 214 

podemos dizer que a fumaça das cerâmicas... dos carros e outros tipos é uma 215 

poluição ambiental não é? 216 

Als: si:m 217 

Prof.  E que prejudica a nossa saúde né? 218 

Als é::: 219 

A5:  ((mostrando avião de papel)) oia acabei de fazer 220 

 ((professora vai a porta da sala e conversa com a diretora na porta da sala)) 221 

((inaudível)) ((professora retorna apos 3 minutos e meio)) 222 
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Prof.:  então gente preste atenção ali ((aponta na direção da cidade )) ali na entrada de 223 

Itajá ... além de ser uma poluição é:::: ambiental ... é também o que? acontece o 224 

que ali? a falta de:::? 225 

A2:  educação 226 

Prof.:  oxi? 227 

Als:  GE::::NIO 228 

Prof.:  sem contar .... que .... eh::: fica também uma poluição o que? ... passa a ser 229 

também uma poluição visual ... porque você não consegue enxergar ((coloca a 230 

mão sobre os olhos)) nada só fumaça ... então vejam a questão da poluição 231 

visual ela ((dirige-se ate a cadeira de J. e toma o desenho do símbolo do 232 

Corinthians que o aluno estava fazendo)) da licença ... a questão da poluição 233 

visual ela não é só na questão de placas não  ((ergue e baixa levante o braço 234 

com os dedos fazendo sinal de ok)) de cartazes ... ((olhar fito em J. que esta 235 

tirando do caderno mais uma folha)) deixe de ser teimoso      é é também ...      236 

a questão ali de  237 

A10:                                                                                                                 eu sei homi 238 

Prof. Itajá ... aquelas queimadas daquelas cerâmicas ali passam também a ser uma 239 

poluição visual porque você qua quase não enxerga ((coloca a mão nos olhos 240 

tampando a visão)) Açu quando eu estudava em Açu tinha é:: dias que a gente 241 

chegava ali no alto de Itajá e olhava e dizia menina cadê Açu? Açu tava 242 

perdido dentro da fumaça ((vozes simultâneas)) a entrada de Açu ((vozes 243 

simultâneas)) então GENTE são absurdo que nós não podemos resolver mas 244 

somos obrigados a conviver ((Ig. levanta e vai ate outro ponto da sala... no 245 

trajeto passa pela professora)) ((para Ig.)) rapaz eu tomei isso aqui de você 246 

((mostra a folha)) ... agora nesse momento ((passa a mão na cabeça  247 

demonstrando impaciência)) então que são coisas que nós somos obrigados a 248 

conviver porque não ha muito o que fazer ...  249 

 250 

 para que .... seja proibido ... u:::::ma poluição visual ... como no caso dos 251 

cartazes e das placas é::::: se isso eu acredito eu não sei mas eu acredito que 252 

tem que ter um projeto de lei ... de ser votado pelos os os os ... deputados 253 

estaduais ((passa a mão em frente ao corpo indicando uma faixa))... por os 254 

vereadores e isso leva um tempão e depois ... se isso acontecer se isso for 255 

acontecer e for preciso acontecer e se for preciso tomar providência quando 256 

vier ((sobe e desce a mão)) quando vier alguém sair a gente ((toca na própria 257 

cabeça)) esquece o que aprendeu o que era poluição visual no quarto ano na 258 

cidade de Lajes no Martha Bezerra a gente chega até a esquecer porque eu 259 

acredito que não é tão tão fácil diga (inaudível)  Rafael ((aponta para o aluno)) 260 

A11:  lá na estação ((aponta para o lado em que fica a estação de trens da cidade)) 261 

também tem muitos cartazes é show de Açu ((ênfase na voz)) vaquejada em 262 

Pedro Avelino show aqui 263 

Prof.:  pronto aí esta um exemplo muito bom é uma caracterização da da da ... estação 264 

ferroviária de Lajes além de ser uma poluição visual ... é também uma poluição 265 

ambiental ((sobe e desce o braço)) e você chega ali a fedentina é grande você 266 
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quase nem ( ) a falta de higiene ali é tamanha ... no meio da cidade coração de 267 

Lajes 268 

A3:  é mesmo 269 

Prof.:   não é?     quer dizer é::::     que bom que vocês estão aprendendo e tá saindo 270 

exemplos  271 

A7:                                                                 tia 272 

 olha ai  ... então não precisa eu encher ((aponta para o quadro)) cinco ou seis 273 

quadros de conteúdo para que vocês aprendam ... aprendem assim .... né? 274 

Aprendem assim ... 275 

A5:  tia tia assim é mais fácil 276 

Prof.:  prá quem quer é mais fácil 277 

A11:  la na casa do (  ) também tem muito lixo 278 

A7:  tia ((agita vigorosamente o braço)) lá na minha casa tem muito  lixo sabe 279 

porquê?... cada vez  aparece um  bicho uma cobra é:: fica (perto)     do mato   é 280 

é cada cozinha la fazendo fumaça fazendo foguei::ra tudinho 281 

 282 

Prof.: é:: o rio também o nosso né? ((aponta na direção do rio balançando o dedo)) 283 

pen:::se numa poluição a poluição do nosso rio (( vozes simultâneas) olhe é:::: 284 

jamais a gente ... (bote) nem sequer pense ((toca na cabeça)) em tomar ((faz 285 

número um com o indicador)) uma gota da água desse rio 286 

A3:  ((inaudível)) é salgada 287 

Prof.:  não é pelo caso de ser salgada   ... é por causa da poluição ... eu já presenciei 288 

presenciei alguém arrastando ((faz sinal de arrastar)) cachorro morto 289 

A5:  ((fazendo cara de nojo)) ai tia 290 

A6:  ((colocando o dedo na boca como quem quer forçar vomito)) ugh 291 

A1:  eca eu nunca mais entro naquele rio 292 

A2:  O TIA ((vozes simultâneas)) 293 

Prof.:  bem aqui perto da ponte que o rio passa 294 

A7:  eu sei ((vozes simultâneas)) 295 

Prof.:  calma gente calma ((ergue o dedo e fala calmamente)) vamos aprender a ter 296 

paciência espere o colega falar porque a tia não pode estar atendendo a todos 297 

ao mesmo tempo ... né? Pronto M. terminou agora é sua vez diga 298 

A2:  ô tia ... oh se a gente não cuidar bem do nosso planeta a água va vai acabar e a 299 

gente vai ter que beber essa água que a senhora tá falando 300 

Prof.:  no caderno de vocês ai ((aponta para a frente)) tem um exemplo ... tem um 301 

gráfico não tem? Olhe aí como é que tá esse gráfico aí ... me digam ai ((barulho 302 

de folhas sendo passadas))   me digam ai ((balançando o dedo)) o gráfico .... 303 

é:::: o gráfico ... o gráfico  304 

A7:                                                             TIA ((inaudível)) 305 

 ((caminha pela sala)) ((vozes simultâneas))  certo agora me digam ai 306 

((inaudível)) onze por cento esta aliado a o que? 307 

A1:  de oxigênio 308 

Prof.:  onze por cento ai é o que?  309 

A4:  tô achando não 310 

Prof.:  taqui mulher olhe ((aponta no caderno da aluna)) 311 
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A6:  gás carbônico 312 

Prof.:  vinte e um por cento ... do nosso planeta terra é o que? 313 

Als:  oxigênio 314 

Prof.:  oxigênio e quanto é de gás carbônico? ... e quanto é de nitrogênio?  315 

Als:  SETENTA e oito por cento 316 

Prof.:  setenta e oito por cento ...  né? mas ... é::::: o oxigênio ainda esta pouco que 317 

deveria ser mais ...     e porque que ele não é mais?  318 

Als:                                                     é::  319 

A1:  porque:::: é:::: ((vozes simultâneas)) 320 

Prof.:   e é::: por esse tipo de coisa que acontecem as poluições     essas poluições 321 

sonoras a  322 

A7:                                      sabe por que tia? 323 

poluição ambiental:::       ((levante e baixa o braço para cada item citado)) a 324 

poluição as poluições da vida 325 

A7:  sabe por que tia? sabe por que? tudo culpa do humano do humano 326 

Prof.:  e-xa-ta-mente tudo por causa do ser huma:::no ... então somos nós é que 327 

sujamos e prá isso daI não existe  um ú-ni-co um único culpado no mundo ... 328 

existe um grupo     ... de culpados  329 

A7:                                               o homem é um poluidor 330 

mas não cabe a nós ...  eh:::: sair apontando ((faz gesto de apontar)) quem são 331 

os culpados mas... existe vários culpados né?      ... existe aquele  que ... vai lá 332 

na mata     corta cinco seis eh::: 333 

A11:                                                                                  destrói a mata   334 

 árvores gran::des ((ergue o braço mostrando tamanho)) prá fazer o quê? 335 

A5:  FOGUEIRA fogueira fogueira 336 

Als:  foguei::::ra 337 

Prof.:  não,  ele vai lá ((ergue o braço apontando distância)) na mata ele encontra duas 338 

árvores de de ... de ipê a coisa mais linda estrondante assim ((abre lateralmente 339 

os dois braços ao mesmo tempo)) aí ele chega lá e ele corta ... ele corta prá 340 

quê? 341 

A5:  prá tirar madeira 342 

A11:  prá madeira prá madeira 343 

A6:  prá fazer fogueira 344 

A7:  tia tia tia ... corta prá istruir 345 

Prof.:  corta prá que? 346 

A7:  istruir 347 

Prof.:  prá fazer a me:::::as da sua ((aponta para o aluno que esta de frente para ela)) 348 

casa ... a cama que você dorme ... prá fazer a ((aponta para a porta da sala) 349 

por:::ta ... ((levanta os dois braços ao mesmo tempo)) mas esperem aí ... se ele 350 

tirasse um ipê e plantasse outro a coisa acontecia desse jeito? 351 

Als:  na::o 352 

A7:  sim 353 

Prof.:  sim? ((demonstra espanto com a resposta do aluno)) ((pergunta para a turma)) 354 

acontecia? 355 

Als:  não 356 
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Prof.:  não ... se ele tirasse uma caraúba ((faz gesto circular com o dedo)) e plantasse 357 

outra ...  que é a nossa planta daqui de Lajes caraúba ((abre os dois braços ao 358 

mesmo tempo em frente ao rosto)) planta boni::ta  sem contar que aprenderia 359 

tirar só para fazer a mesa cadeira o armário o guarda roupa a porta ((marca 360 

cada item citado erguendo e baixando o braço)) ou a janela o que o lápis o que 361 

sobra ... o que é que ele faz com o que sobra?  362 

A6:  rebola 363 

Prof.:  ele joga nos rios o que não presta ((inaudível)) se for próximo ((faz gesto de 364 

jogar algo)) a um rio ele “buff” dentro do rio ... se não for ... ((faz e repete 365 

gesto de riscar um fósforo por três vezes)) o fosco oh ... 366 

A1:  queima 367 

Prof.:  queima 368 

A7:  TIA TIA ELE ELE FAZ UMA COISA E E E A MESMA COISA ELE ELE 369 

ISTROI  370 

Prof.:  destrói ... exatamente 371 

A7:  ele istroi tia em vez de plantar  372 

Prof.:  exatamente exatamente  373 

A2:  o tia 374 

Prof.:  olhe o pau brasil o pau brasil  375 

A7:  eu tenho lá em casa 376 

Prof.:  o pau brasil já foi uma planta ... uma planta famosa e hoje ela acabou .... por 377 

que foi que ela acabou?((vozes simultâneas))  ((inaudível)) começaram a cortar 378 

as pessoas começaram a cortar prá que? ... prá tinturar roupas ... num  foi os 379 

índios porque os índios não usavam roupas começaram a tirar para fazer .... 380 

fazer esculturas    por que (vendiam)     e hoje estão em falta né? o pau brasil? 381 

A6:                                             imagens de santos ((vozes simultâneas)) 382 

Prof.:  Então podemos dizer que o desmatamento é um tipo de poluição né. E que esse 383 

tipo de poluição provoca um grande mal para a sociedade né.  384 

A9:  tia teve uma vez que tava eu e minha tia andando na rua e passou um caminhão 385 

cheinho de água  386 

Prof.:  agora isso se se o IBAMA pegar  o camaradinha vai PRE::SO  sem contar .... 387 

que ele sem contar que ele pode pagar ... uma multa ... mas gente prestem 388 

atenção ... mas quem vai dirigindo o caminhão      as vezes ele não é o culpado 389 

por que não foi ele que assim cortou e  390 

A7:                                                                                                  é o motorista 391 

 nem a madeira é dele ele é apenas um trabalhador  ((bate uma mão na outra)) 392 

né? é que ele  ás vezes só tem aquele trabalho para sobreviver então jamais ele 393 

vai dizer ao patrão que não vai fazer a viagem com essa carrada de madeira 394 

porque se ele não for ele perde o emprego e tem outro ((faz gesto de chegada )) 395 

que vem e ganha então ele tem mais é que ir  né? ((vozes simultâneas)) então 396 

gente deu prá vocês entender mais ou menos o que é poluição? vejam bem  ... 397 

nós começamos nos três tipos de poluição e já passamos lá prá ((abre o braço 398 

indicando distância)) né e chegamos lá longe e ((faz gesto de chegada)) 399 

voltamos novamente ... agora isso muito me ((bate no peito várias vezes)) 400 

satisfaz  é é ((uma criança chega na porta da sala. A professora caminha para a 401 
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porta)) diga M. ((vozes simultâneas)) pois amanhã ((inaudível)) viu?  essa é a 402 

minha professor ((falando para o pesquisador))  403 

A7:  TIA 404 

Pesq:  eu conhecia só o Felipe 405 

Prof.:  hem? ((leva a mão ao ouvido fazendo concha)) 406 

Pesq.  Eu conhecia só o Felipe 407 

Prof.:  ela tem seis anos estuda no primeiro ano ... as vezes eu fico besta porque ela lê 408 

que é uma beleza .... APRENDEU::: na escola pública ... na escola Plácida 409 

Martins 410 

A11:  óia 411 

Prof.:  viu gente ...olha vocês não imaginam o quanto eu me o quanto me satisfaz ... 412 

terminar uma aula ... com participação de todos ... agora o que mais me 413 

entristece é quando eu ((bate no peito)) morro de falar e termina e não tem 414 

participação nenhuma ...isso é muito maravilhoso ... ENTÃO se eu pedisse a 415 

vocês agora ((aponta com o dedo para baixo)) prá me dizer os três os tipos de 416 

poluição vocês iam saber me dizer não iam? ((vozes simultâneas)) se eu 417 

pedisse prá conceituar .... se eu pedisse prá conceituar  cada um vocês iam 418 

saber não iam?  419 

Als:  sim 420 

Prof:  e se eu pedisse para dar um exemplo ... prá dar um exemplo de de ... de uma 421 

poluição visual vocês iam saber me dizer? 422 

A3:  ia 423 

Prof:  se eu pedisse G. ... G. me caracteriza aí ... poluição ... sonora 424 

A3:  é:::: 425 

A5:  ele num vai falar nunca 426 

Prof:  me caracteriza o que é poluição sonora ... um tipo de poluição sonora só um 427 

A3:  o carro 428 

Prof:  carro? Carro em si ... carro em si ... ele ele é uma poluição? carro em si?  429 

Als:  nã:::o 430 

A3:  a fumaça do carro é que é a poluição 431 

Prof:  é uma poluição sonora? 432 

A5:  não 433 

A9:  o motor do carro 434 

Prof:  o motor do carro muito bem L. o motor do carro é a poluição as motos que o 435 

povo usa hoje ... tiram os canos  436 

A7:  aí fica do cão meu irmão ((entonação de gíria vulgar)) 437 

Prof:  escute ((vozes simultâneas)) agora ... pera ai se eu ((inaudível)) prestem 438 

atenção existem dois tipos de característica ... a característica física  ... e a 439 

característica men... 440 

Als:  mental 441 

Prof.:  a característica física é aquela que eu ((bate no peito)) digo ... que R.  ... é um 442 

menino mal comportado  ((conta nos dedos)) um menino que não ... não 443 

obedece a tia ...  444 

A11:                                                                oi::::a 445 
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isso é uma característica física dele ... agora ... se eu digo ((eleva o volume da 446 

voz)) R. apesar ser medonho... mas é um aluno muito inteligente     eu estou 447 

dizendo uma característica mental dele ... é de que ... e de um menino  muito  448 

Als:  inteligente 449 

Prof.:  então ... ((pigarreia)) quem não tinha trazido a tarefa de casa sobre poluição 450 

trouxe hoje? 451 

A2:  eu trouxe 452 

Prof.:  vou passar para corrigir 453 

A5:  ((levantando)) tia 454 

Prof.:  sente ((a professora vai de carteira em carteira fazendo a correção da tarefa de 455 

casa enquanto se segue vozes simultâneas... que por sua multiplicidade tornou-456 

se ininteligível para a transcrição... apos a correção a professora retoma a fala)) 457 

eu sou igual ... eu sou igual a professora que eu estava trabalhando de manha 458 

em matemática ((sobe e desce o braço)) a professora R. que eu estava 459 

trabalhando de manhã em matemática .... uma professora que cobrava que 460 

cobrava e cobrava e ela estava trabalhando arredondamento de número ... 461 

certo? E ela fazia o que? trabalhava números com arredondamento então você 462 

tinha que ser esperto você tinha que trabalhar prá conseguir ... porque não 463 

adianta ... eu ((bate no peito)) fazer minha parte ((caminha em direção a cadeira 464 

de L.)) enquanto ((para L. tentando tomar a revista)) você esta lendo uma 465 

revistinha  ...me dê 466 

A12:  eu guardo 467 

Prof.:  bote aqui que eu pego 468 

A12:  não eu guardo 469 

Prof.:  pois se você tirar mais uma vez  cê sabe o que vai acontecer? 470 

A10:  é né tia de mim a senhora tomou meu desenho 471 

Prof.:  sabe o que vai acontecer se você tirar mais uma vez? ((afasta-se)) queira nem 472 

que eu diga ((vozes simultâneas))  F. ... olha F. o seu tá aqui ((mostra a tarefa 473 

na mão)) pegue aqui por favor ((Vozes simultâneas)) ((L. se volta para a 474 

câmera e começa a sorrir)) ((após verificar suas anotações em sua mesa)) é::: 475 

em ciências .... nós vimos também é::: a questão da litosfera da da crosta 476 

terrestre não foi? a questão das pedras das rochas ((toque da sirene da escola... 477 

algazarra)) U::::fa 478 

FIM DA TRANSCRIÇAO 479 


