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RESUMO 

 

 

Esta dissertação insere-se no âmbito da Perspectiva Textual-Interativa (JUBRAN; KOCH, 

2006), que constitui uma vertente da Linguística Textual. A pesquisa tem como propósito 

investigar a estruturação dos Segmentos Tópicos Mínimos (SegTs mínimos) em aulas para o 

ensino médio, bem como descrever esse processo. A unidade de análise tomada para a 

consecução desses objetivos é o tópico discursivo, uma vez que essa categoria permite operar 

no recorte de segmentos tópicos como também dos segmentos tópicos mínimos. Do ponto de 

vista metodológico, o trabalho adotou o método empírico-indutivo de análise, a partir de uma 

abordagem qualitativa. Partindo da proposta de investigar como ocorre o processo de 

estruturação interna de SegTs mínimos (PENHAVEL, 2010) em aulas expositivas (SILVA, 

2008), coletamos dados correspondentes a aulas de Biologia, de Geografia, de História e de 

Português, em uma escola de Ensino Médio da rede pública do estado de Pernambuco. Nessa 

direção, para realizar uma análise mais detalhada dos segmentos tópicos mínimos, 

selecionamos uma das aulas para análise, por considerarmos que é representativa dentro do 

conjunto das aulas expositivas.  Finalmente, verificamos nas análises que o processo de 

estruturação dos SegTs mínimos, particularmente da aula expositiva, tem como princípio geral 

o encadeamento sequencial de quatro unidades tópicas: Esquematização inicial, 

Problema(questão), Explicação e Ratificação-avaliação. Além dessa, há outras formas de 

estruturação que se realizam com três, duas ou uma unidade tópica, cujas bases permanecem 

no princípio geral de estruturação dos SegTs mínimos. Assim, identificamos entre as formas 

mais recorrentes, SegTs organizados com base no encadeamento sequencial Questão-

Explicação-Avaliação, Esquematização inicial-Explicação-Avaliação; ou apenas 

Esquematização inicial-Explicação, Explicação-Avaliação. Há ainda SegTs estruturados tão-

somente com a unidade de Explicação que é a única unidade tópica de estruturação que ocorre 

em todos os SegTs. 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Perspectiva Textual-Interativa. Tópico discursivo. Segmentos Tópicos 

Mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper is part of the framework of the Textual-Interactive Grammar or Textual-Interactive 

Perspective (Jubran, KOCH, 2006), which is a branch of Textual Linguistic. The research aims 

to investigate the structure of the Minimum Topic segments in classes for high school, and to 

describe this process. The unit of analysis taken to accomplish these objectives is the discursive 

topic, because that category will operate in cropping topic segments as well as Minimum Topic 

segments. From a methodological point of view, the study adopted the empirical-inductive 

method of analysis from a qualitative approach. From the proposal to investigate how is the 

internal structuring of Minimum Topic SegTs (PENHAVEL, 2010) in expositive classes 

(SILVA, 2008), we collected corresponding biology, Geography, History and Portuguese 

classes, in a public school from Pernambuco. In this direction, to carry out a more detailed 

analysis of the topic segments, we selected one of the classes for analysis, because we believe 

that is representative in a set of classes. Finally, we noted in the analysis that the process of 

internal structuring of minimum SegTs, particularly the expositive classes, has as a general 

principle of structuring the sequential chaining four topical units: Outlining initial, Problem 

(question), Explanation and Ratification-assessment. In addition to this, there are other ways of 

structuring carried out with three, two or one topical unit but they based on the general principle 

of structuring of minimum SegTs. Thus, we identified among the most recurrent forms, SegTs 

are organized with the sequential chaining Question, Explanation, Ratification-assessment; 

Outlining initial, Explanation, Ratification-assessment; or just Outlining initial, Explanation, 

Ratification-assessment; Explanation, Ratification-assessment. There are still SegTs structured 

only with the Explanation unit. Furthermore, it is the only topic unit that occurs in all SegTs. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Esta pesquisa insere-se no âmbito da Gramática Textual-Interativa ou Perspectiva 

Textual-Interativa (JUBRAN, KOCH, 2006; JUBRAN, 2007), uma vertente da Linguística 

Textual. A Perspectiva Textual-Interativa (PTI) congrega em seu quadro teórico-metodológico 

pressupostos da Linguística de Texto, da Análise da Conversação e da Pragmática.  

Assumir a Perspectiva Textual-Interativa implica a adoção de alguns conceitos e 

princípios basilares. Nesse sentido, ela toma por base uma concepção de linguagem como uma 

“forma de ação, uma atividade verbal exercida entre pelo menos dois interlocutores, dentro de 

uma localização contextual, em que um se situa reciprocamente em relação ao outro, levando 

em conta circunstâncias de enunciação” (JUBRAN, 2006a, p. 28). Assim sendo, a linguagem é 

tomada como manifestação de uma competência comunicativa, que pode ser definida, de acordo 

com Jubran (2006a), como a capacidade de manutenção da interação social que ocorre por meio 

da produção e compreensão de textos que funcionam comunicativamente. Nessa direção, a PTI 

considera que os fatores interacionais são constitutivos do texto, sendo, portanto, considerados 

como inerentes à expressão linguística. Em consonância com Jubran (2006a), as marcas do 

processamento formulativo-interacional podem ser observadas textualmente, pois elas 

manifestam-se na materialidade linguística. Ademais, é essencial observar que em uma 

descrição textual-interativa o produto linguístico sob análise deve ser tratado “dentro do 

contexto sociocomunicativo do qual emerge, a partir das marcas concretas que a situação 

enunciativa imprime nos enunciados” (JUBRAN, 2006a, p. 29).  

Vinculado à concepção de linguagem como interação social, o texto, enquanto 

realização efetiva da atividade interacional, “emerge de um jogo de atuação comunicativa, que 

se projeta na sua construção, constituindo-se, desse modo, como o lugar de identificação de 

pistas indicadoras de regularidades de um sistema de desempenho verbal”, segundo Jubran 

(2007, p.5). Assim, o texto é consolidado como o objeto de estudo da PTI, sendo assegurada 

sempre a sua inserção na instância de produção, para que se possam investigar os seus 

procedimentos de construção. Então, essa perspectiva visa a evidenciar as regularidades 

referentes ao “processamento dos procedimentos de elaboração textual, aferindo o caráter 

sistemático deles pela sua recorrência em contextos definidos, pelas suas marcas formais que o 

caracterizam” (JUBRAN, 2007, p. 317). 

A Perspectiva Textual-Interativa ocupa-se inicialmente em investigar o texto falado por 

meio do estudo de seus processos de formulação (Topicalidade, Referenciação, 
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Parafraseamento, Parentetização, Repetição e Correção), bem como dos Marcadores 

Discursivos. No entanto, diante da multiplicidade de aspectos que podem ser abordados acerca 

do texto falado, nesta pesquisa tratamos, de um ponto de vista mais geral, do tópico discursivo 

visível nos dados coletados em textos orais.  E, mais especificamente, atentamos para o 

processo de estruturação interna de Segmentos Tópicos (SegTs) mínimos em aulas expositivas 

para o Ensino Médio. Tendo em vista que a maioria das pesquisas em Linguística de Texto, 

inicialmente dedicou seus estudos ao texto escrito, a relevância desta pesquisa reside na 

possibilidade de colaborar com os estudos acerca do texto falado, bem como contribuir para a 

descrição e a teorização do processo de estruturação tópica, particularmente a intratópica, e o 

consequente aprimoramento dos postulados da Gramática Textual-Interativa.  

Dessa maneira, esta pesquisa originou-se dos seguintes questionamentos: Como se 

estruturam os SegTs mínimos da aula? Há no processo de estruturação interna de Segmentos 

Tópicos mínimos da aula expositiva alguma regularidade?  Assim, em consonância com a 

temática proposta, definimos como objetivo geral investigar a organização tópica de uma aula 

que se origina das contribuições dos participantes em uma interação em instituição de ensino. 

E como centramos a atenção sobre o processo de estruturação interna de Segmentos Tópicos 

mínimos, os objetivos específicos são analisar como se estruturam os SegTs mínimos da aula, 

bem como identificar a existência de alguma regularidade nesse processo. 

Para alcançar os objetivos propostos, coletamos inicialmente um total de 8 aulas, sendo 

2 aulas de Biologia, 2 de Geografia, 2 de História e 2 de Português. Não existiu um critério 

específico no que se refere à escolha das referidas disciplinas, elas apenas coincidiram com 

aquelas que são lecionadas pelos professores que aceitaram que suas aulas fossem gravadas. As 

gravações ocorreram durante o primeiro semestre letivo do ano de 2014, as quais foram 

transcritas de acordo com as normas estabelecidas pelo projeto NURC (como pode ser visto em 

PRETI, 2010, p. 13-14). Os dados foram produzidos e coletados em uma escola regular (de um 

só período) de Ensino Médio da rede pública do estado de Pernambuco, a partir da interação 

real em sala de aula entre professores e estudantes do 1º, 2º e 3º ano. No entanto, objetivando 

realizar uma análise mais detalhada dos segmentos tópicos, selecionamos uma aula de 

Geografia para análise, cujo tópico global é Meio ambiente e desenvolvimento sustentável, 

ressaltando que esta é representativa de um conjunto de aulas expositivas, tendo em vista que 

certamente (independente da disciplina) elas se estruturam de igual modo.  A escolha da aula 

para análise levou em consideração que seus segmentos tópicos deveriam ser, em sua maioria, 

expositivos. Isso se justifica porque, em algumas das aulas gravadas, há o desenvolvimento de 
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atividades como exercícios de interpretação de textos, revisão de conteúdo para exercício 

avaliativo. Julgamos, pois, que a seleção dessa aula é representativa dentro de um conjunto de 

aulas, atendendo a exigência de uma maior visibilidade ao objeto de estudo.  

Finalmente, a hipótese, ou melhor, a expectativa aqui estabelecida é que a estruturação 

interna dos SegTs mínimos da aula expositiva-interativa em análise é um processo sistemático. 

Tal hipótese baseia-se em Penhavel (2010), que tendo desenvolvido uma pesquisa no âmbito 

da Perspectiva Textual-Interativa (JUBRAN; KOCH, 2006), investiga o processo de 

estruturação interna de Segmentos Tópicos (SegTs) mínimos em textos do gênero Relato de 

Opinião e identifica que os SegTs mínimos são estruturados com base na relação posição-

suporte, que pode ser compreendido, respectivamente, como tese e argumento. Em 

conformidade como os estudos desse pesquisador, nesse gênero, o processo de estruturação 

mostrou-se altamente sistemático, por isso formulou-se a hipótese que nos gêneros textuais de 

modo geral o processo em pauta seria igualmente sistemático. Em consequência disso, Penhavel 

(2010), propõe um programa de pesquisa voltado à análise da existência de regras gerais de 

estruturação de SegTs mínimos em diferentes gêneros textuais e fazer um levantamento dessas 

regras.  

Este trabalho organiza-se da seguinte forma:  

Na Introdução são explicitados o objeto empírico e o objeto teórico de pesquisa, as 

questões norteadoras, o objetivo geral e os específicos, assim como a relevância do estudo do 

tema, a fim de traçar os contornos da pesquisa.  

No segundo capítulo são apresentadas as bases teóricas que fundamentam a investigação 

do objeto de análise. Assim, como a pesquisa busca embasamento na Perspectiva Textual-

Interativa (PTI) são apresentados inicialmente os princípios fundamentais dessa abordagem. 

Em seguida, são apresentadas noções de tópico segundo algumas perspectivas teóricas, 

destacando a definição do tópico discursivo como a unidade de análise da PTI. Além disso, é 

explicitada a definição de segmento tópico, unidade concreta de análise e, por fim, tratamos do 

segmento tópico mínimo, cerne desta investigação, com base em trabalhos de pesquisadores 

que atuam no âmbito da organização textual-interativa.  

No terceiro capítulo é detalhado o percurso metodológico do estudo, por meio da 

exposição da abordagem e do método de pesquisa adotados, da caracterização da aula em 

análise, da contextualização da pesquisa com a caracterização da instituição e dos 

colaboradores, como ocorreu a geração dos dados, a transcrição das aulas e, principalmente, 

quais foram os procedimentos adotados para a análise dos dados da aula.  
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No quarto capítulo é apresentada a análise da aula, primeiramente no que se refere à sua 

organização tópica linear e hierárquica, para assim proceder com a análise da estruturação 

interna dos SegTs mínimos da aula.  

Por fim, são tecidas as considerações finais, que sintetizam as informações novas 

reveladas pela análise da aula e indicam perspectivas de pesquisas futuras acerca do processo 

de estruturação dos segmentos tópicos mínimos em aulas.  
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Neste capítulo, expomos a perspectiva na qual se insere esta pesquisa, ou seja, a 

Perspectiva Textual-Interativa (PTI), através da exposição de seus princípios teóricos de base. 

Em seguida, apresentamos o conceito de tópico discursivo, unidade de análise adotada pela 

Perspectiva Textual-Interativa, bem como descrevemos as propriedades que o definem: a 

centração e a organicidade.  Ademais, em consonância com a temática de pesquisa proposta, 

recorremos à definição de Segmento Tópico e, ainda mais especificamente, à de Segmento 

Tópico mínimo, objeto teórico de investigação, conforme os postulados de Jubran et al. (2002), 

Pinheiro (2005), Jubran e Koch (2006), Jubran (2006a, 2006b, 2007), Penhavel (2010), 

Penhavel e Guerra (2010), Penhavel e Diniz (2014), entre outros. 

 

2.1 A PERSPECTIVA TEXTUAL-INTERATIVA 

 

2.1.1 Princípios teóricos 

 

 A Perspectiva Textual-Interativa (PTI) é definida em Jubran (2006a) como uma 

abordagem de estudo do texto que congrega princípios teóricos e metodológicos da Linguística 

Textual, da Pragmática e da Análise da Conversação. Desse modo, a Linguística de Texto 

oferece respaldo teórico para a configuração do texto como objeto de estudo. No entanto, por 

dedicar-se (de início) mais profundamente ao texto falado, a Perspectiva Textual-Interativa 

busca apoio nos contributos teórico-metodológicos da Análise da Conversação. Além disso, 

como dedica-se fundamentalmente ao estudo da linguagem em situações concretas de uso, a 

PTI recorre aos pressupostos da Pragmática para descrever dados linguístico-textuais 

(JUBRAN, 2006a). 

Assumir a Perspectiva Textual-Interativa implica a adoção de um conceito de linguagem 

e de texto que sejam compatíveis. Nessa direção, ela toma por base uma concepção de 

linguagem como uma “forma de ação, uma atividade verbal exercida entre pelo menos dois 

interlocutores, dentro de uma localização contextual, em que um se situa reciprocamente em 

relação ao outro, levando em conta circunstâncias de enunciação”, conforme Jubran (2006a, p. 

28). A linguagem é tomada como manifestação de uma competência comunicativa, que pode 

ser definida como a capacidade de manutenção da interação social entre os interlocutores, que 
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ocorre por meio da construção e reconstrução dos sentidos do texto no processo de produção e 

compreensão.  

Além disso, a PTI considera que os fatos formulativos e interacionais se materializam 

no texto, sendo, portanto, inerentes à expressão linguística (JUBRAN, 2006a). Em consonância 

com Jubran (2006a, p.29), “as condições comunicativas que sustentam a ação verbal inscrevem-

se na superfície textual, de modo que se observam marcas do processamento formulativo-

interacional na materialidade linguística do texto”. Ainda é essencial observar que em uma 

descrição textual-interativa o produto linguístico sob análise deve ser tratado “dentro do 

contexto sociocomunicativo do qual emerge, a partir das marcas concretas que a situação 

enunciativa imprime nos enunciados” (JUBRAN, 2006a, p. 29).  

Vinculado à concepção de linguagem como interação social, o texto, enquanto 

realização efetiva da atividade interacional, “emerge de um jogo de atuação comunicativa, que 

se projeta na sua construção, constituindo-se, desse modo, como o lugar de identificação de 

pistas indicadoras de regularidades de um sistema de desempenho verbal”, segundo Jubran 

(2007, p.5). Assim, o texto é consolidado como o objeto de estudo dessa perspectiva, sendo 

assegurada sempre a sua inserção na instância de produção, para que se possa investigar os seus 

procedimentos de construção. Então, a PTI se propõe a apontar as regularidades pertinentes ao 

“processamento dos procedimentos de elaboração textual, aferindo o caráter sistemático deles 

pela sua recorrência em contextos definidos, pelas suas marcas formais que o caracterizam” 

(JUBRAN, 2007, p. 317). 

 

2.2 O TÓPICO DISCURSIVO 

 

Nesta seção apresentamos considerações acerca do tópico discursivo, haja vista que este 

foi eleito pela PTI como categoria de análise no estudo do texto falado. Isto posto, trazemos 

alguns postulados teóricos construídos acerca da noção de tópico discursivo e sua configuração 

como categoria analítica textual-interativa, a partir das reflexões de pesquisas do Grupo de 

Organização Textual-Interativa do Projeto Gramática do Português Culto Falado (PGPF). 

Visando a construção da noção de tópico, tomamos como base autores como, Jubran 

(2002; 2006a; 2006b), Pinheiro (2005), Galvão (2004). 
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2.2.1 A noção de tópico discursivo 

 

A discussão acerca da noção de tópico é bastante ampla, tendo vista que o entendimento 

dessa noção pode variar conforme o ponto de vista teórico adotado, alguns até divergentes, 

como na perspectiva mais estrutural acerca dos estudos da linguagem, em que o tópico é tratado 

como uma noção de natureza sintática, portanto restrita ao nível da frase (o chamado tópico 

frasal).  

Em oposição à noção de tópico frasal, o tópico passa a ser entendido como “aquilo 

acerca do que se está falando” (BROWN; YULE, 1983, p.73), sendo tomado no sentido geral 

de assunto. Essa noção mais ampla que considera o tópico como uma unidade do discurso foi 

pensada no interior dos estudos sobre a conversação. Nessa perspectiva, denominado de tópico 

conversacional, ele passou a ser reconhecido como um elemento estruturador da conversação, 

que se diferenciava da categoria até então adotada - o turno conversacional. Assim, entende-se 

que a conversa geralmente inicia-se com o tópico que motivou determinado encontro e, 

fundamentalmente, uma só se estabelece e se mantém enquanto há algo sobre o que conversar, 

por isso, serve de organizador da conversa. Além disso, essa organização é percebida por meio 

da coerência que vai sendo construída interativamente durante toda a conversação, ou seja, os 

sentidos vão sendo construídos com base no conhecimento de mundo, no conhecimento 

partilhado, em pressuposições dos interlocutores ou mesmo das circunstâncias em que ocorre a 

interação. 

Essa noção de tópico ainda se estende ao estudo dos textos falados em geral, não só os 

conversacionais (viés da Análise da Conversação), e passa a englobar uma categoria analítica 

no interior da Linguística Textual, referindo-se a essa noção mais ampla, de natureza 

semântico/pragmática, situada na dimensão discursiva.  

Os estudos acerca do tópico ganharam relevo com o surgimento de pesquisas do grupo 

de Organização Textual-Interativa, no âmbito do Projeto da Gramática do Português Falado no 

Brasil (PGPF), particularmente com Jubran et al. (1992) e Jubran (2006a, 2006b) apresentam 

um relevante trabalho acerca dos diversos temas relacionados ao tópico discursivo. 

Já no primeiro estudo do grupo acerca dos Aspectos do processamento do fluxo de 

informação no discurso oral dialogado, Koch et al. (1990 apud JUBRAN et al., 2002) fazem 

alusão ao tópico, uma vez que mencionam 
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uma unidade discursiva que compreende um 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 de texto. 

(JUBRAN, 2006b, p. 33) 

 

 Através da observação acerca da extensão e da correlação que se faz dessa unidade com 

fragmento textual, nota-se que, mesmo antes de definir uma categoria analítica com 

propriedades bem definidas, é destacada a materialização linguística dessa unidade tendo em 

vista a finalidade de respaldar a identificação e delimitação de fragmentos de textos que 

efetivamente se caracterizasse como uma unidade discursiva (JUBRAN, 2006b). 

Essa definição, segundo Jubran (2006b), já apresentava a propriedade de centração, 

fundamental para a compreensão da concepção de tópico discursivo. Porém, o grupo do PGPF 

se viu diante de uma dificuldade de operacionalização do conceito de tópico, devido ao 

significado vago e amplo do conceito de tema, cuja compreensão ficaria muito subjetiva. Além 

disso, há a problemática da indefinição da extensão da unidade discursiva, que se refere a um 

fragmento de texto, mas não estabelece uma categoria analítica com características bem 

definidas, que sirva de base para identificar e delimitar tais fragmentos textuais. 

Reconhecendo a lacuna conceitual acerca da unidade discursiva, em seu segundo estudo 

intitulado Organização tópica da conversação (JUBRAN et al., 2002), o grupo do PGPF 

concentrou-se em caracterizar e identificar uma unidade de análise de estatuto discursivo e 

chegam então ao tópico discursivo.  

Essa categoria é coerente com a perspectiva textual-interativa então adotada, tendo em 

vista que está relacionada tanto ao plano global de organização do texto, caracterizando-o como 

uma categoria de base textual-discursiva; como também por levar em conta o caráter interativo 

e colaborativo do discurso, caracteriza-o como uma categoria interacional. De acordo com 

Jubran et al. (2002) 

 

O tópico decorre de um processo que envolve colaborativamente os participantes do 

ato interacional na construção da conversação, assentada num complexo de fatores 

contextuais, entre os quais as circunstâncias em que ocorre o intercâmbio verbal, o 

conhecimento recíproco dos interlocutores, os conhecimentos partilhados entre eles, 

sua visão de mundo, o background de cada um em relação ao que falam, bem como 

suas pressuposições (JUBRAN et al., 2002, p.344).  

 

 

Então, a partir da observação de que a topicalidade é um processo básico de construção 

textual e da consequente eleição do tópico discursivo como categoria analítica, foram 

estabelecidas propriedades para que o tópico fosse definido de modo mais claro e objetivo.   
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Entendido como uma unidade de análise de estatuto textual-discursivo, o tópico 

discursivo, é definido como uma categoria abstrata e analítica, empregada no recorte de 

segmentos textuais e na descrição da organização tópica do texto (JUBRAN, 2006b). 

Compreendido genericamente no sentido de “acerca de”, o tópico discursivo revela-se “na 

conversação, mediante enunciados formulados pelos interlocutores a respeito de um conjunto 

de referentes explícitos ou inferíveis, concernentes entre si e em relevância num determinado 

ponto da mensagem” (JUBRAN et al., 2002, p. 344). 

Assim, Jubran et al. (2002) propõem uma unidade de análise do texto falado que 

extrapola os limites do turno, pois, em uma conversação, devido ao processo de construção 

colaborativa entre os participantes, o turno é produzido não com base em uma simples sucessão 

temporal, mas, de alguma forma, por referência ao anterior, isto é, um elemento do turno 

antecedente desencadeia no turno posterior. Essa relação entre turnos é decorrente da 

preocupação dos interlocutores de se entrosarem, tendo em vista a manutenção da conversação 

acerca de um grupo de referentes comuns, ou objetos-de-discurso, conforme atualiza Jubran 

(2006a), que passa a ser focalizado na interação verbal. Então, podem-se observar segmentos 

discursivos mais amplos que o turno, que se articulam em torno de um tópico proeminente 

(JUBRAN et al., 2002).  

O conceito de tópico discursivo, por ter sido formulado a partir da observação da 

interrelação entre turnos, foi inicialmente desenvolvido para dar conta de textos falados. No 

entanto, Pinheiro (2005) comprova que o tópico discursivo é uma categoria de análise aplicável 

aos mais variados gêneros, sejam eles pertencentes à modalidade falada ou à escrita. Em seu 

trabalho, o pesquisador atesta esse fato com a análise dos gêneros carta pessoal, artigo de 

opinião, artigo científico, conversação espontânea, aula, palestra, entrevista falada e escrita e 

reportagem de televisão e de revista. Respaldada na pesquisa desenvolvida por Pinheiro (2005), 

Jubran (2006b), reafirma a possibilidade de operar com a categoria analítica do tópico 

discursivo tanto em textos falados como em textos escritos, reforçando a ideia da topicalidade 

como um processo constitutivo do texto.  

Conforme sintetiza Pinheiro (2005, p. 39), o tópico “serve para descrever o conteúdo 

sobre o qual se fala/escreve e sinaliza a perspectiva focalizada”. Desse modo, o tópico 

discursivo pode ser tomado tanto como uma categoria analítica de base textual-interativa   na 

medida em que se relaciona ao plano global de organização textual , como pode ser 

considerada uma categoria interacional, visto que resulta da interação e cooperação do discurso. 
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Além de Pinheiro (2005) e Jubran (2006b), podemos citar, a título de exemplo, outras 

pesquisas que tomam o tópico discursivo como categoria de análise, ratificando que a 

topicalidade é um princípio de organização característico do texto, seja ele pertencente a 

qualquer modalidade. 

Ao abordar a topicalidade na interação em sala de aula, Galvão (2004), adota alguns 

postulados na PTI e menciona que o tópico “é um processo de negociação, focalização e 

interpretação entre os participantes de uma interação, ao compartilharem seus conhecimentos 

de mundo e relativos ao evento interacional do qual participam”. Ou seja, a noção de tópico 

defendida pela autora é de que este não é uma construção isolada. 

Há ainda estudos que aplicam a categoria tópico para a análise acerca dos textos 

multimodais, que são aqueles em que imagem e escrita estão presentes. Tendo como ponto de 

partida o modelo utilizado para estudar textos falados, o trabalho de Lins (2006) se apoia na 

categoria tópico para analisar a organização tópica de uma sequência de tiras diárias de 

quadrinhos com interações criadas em torno do personagem Gatão de Meia Idade, de autoria 

de Miguel Paiva.  

Além desse, Lins (2008) desenvolve outro trabalho em que analisa a organização do 

tópico discursivo em charges diárias, mais especificamente com o propósito de observar a 

organização do tópico discursivo Campanha Eleitoral 2006, em charges publicadas durante 

esse período, criadas pelo chargista Amarildo. 

Enfim, o tópico discursivo é comprovadamente um processo constitutivo do texto. Seja 

falado, escrito e até multimodal, ele se mostra uma categoria de análise aplicável a qualquer 

modalidade da língua, portanto, imprescindível à consecução dos objetivos desta pesquisa. 

 

2.2.2 As propriedades do tópico discursivo 

 

Diante da definição de tópico discursivo como uma categoria abstrata, surgiu a 

dificuldade de operar com esta na identificação de unidades textuais, por isso Jubran et al. 

(2002) estabelecem duas propriedades com a finalidade de precisar a noção de tópico: a 

centração e a organicidade. Dessa forma, como já mencionado, o tópico torna-se uma categoria 

de análise que oferece critérios objetivos para atuar no reconhecimento e delimitação de 

segmentos textuais, uma unidade de análise com estatuto tópico (JUBRAN et al., 2002).  

Enquanto a propriedade de centração é fundada na ideia de que os objetos-de-discurso 

concorrem para um assunto proeminente, a organicidade é fundada na ideia de que os tópicos 
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se organizam no texto de modo sequencial, na linearidade discursiva, assim como admitem uma 

organização em variáveis graus de detalhamento. (JUBRAN, 2006a).  

 

2.2.2.1 A centração 

 

O tópico discursivo revela-se, na conversação, por meio de enunciados que são 

formulados pelos interlocutores “a respeito de um conjunto de referentes explícitos ou 

inferíveis, concernentes entre si e em relevância num determinado ponto da mensagem” 

(JUBRAN, 2002, p.344). A partir daí a autora caracteriza a centração, a primeira propriedade 

definidora do tópico, que engloba os traços de concernência, a relevância e a pontualização.  

Conforme define Jubran (2002):  

 

a) concernência: relação de interdependência semântica entre os enunciados de um 

segmento textual – implicativa, associativa, exemplificativa, ou de outra ordem –, pela 

qual se dá a integração desses enunciados em um conjunto específico de referentes 

(objetos-de-discurso); 

b) relevância: proeminência esse conjunto, decorrente da posição focal assumida 

pelos seus elementos; 

c) pontualização: localização desse conjunto, tido como focal, em determinado 

momento do texto falado (JUBRAN, 2006a, p.92, grifos da autora). 

 

No entanto, tendo em vista a necessidade de se conceber uma noção de tópico discursivo 

compatível com a abordagem textual-interativa, Jubran (2006b) propõe algumas revisões e 

complementações acerca do conceito de tópico discursivo. Nessa direção, à propriedade de 

centração, que até então apoia-se principalmente na função representacional, acrescentou-se o 

aspecto interacional. Desse modo, passou-se a conceber que a função interacional é intrínseca 

a todos os textos, sejam eles falados ou escritos, pois o que motiva as escolhas linguístico-

discursivas do produtor de um texto é o interlocutor presente no processo de interlocução oral 

ou mesmo aquele interlocutor que se deseja alcançar através da escrita. Assim sendo, 

reconhecemos que em qualquer texto, o fato de termos em mente esse interlocutor, que pode 

ser idealizado, o tópico sofre influência do conhecimento que imaginamos ser possuído por ele. 

Com o acréscimo da função interacional à função representacional na formulação da 

noção de tópico discursivo, consequentemente também passou por uma revisão a primeira 

propriedade definidora do tópico, ou seja, a centração, que engloba os traços de concernência, 

relevância e pontualização, ampliando-se, assim, a definição desses traços:  
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a) a concernência – relação de interdependência entre elementos textuais, firmada por 

mecanismos de coesivos de seqüenciação e referenciação, que promovem a integração 

desses elementos em um conjunto referencial, instaurado no texto como alvo da 

interação verbal; 

b) a relevância – proeminência de elementos textuais na constituição desse conjunto 

referencial, que são projetados como focais, tendo em vista o processo interativo; 

c) a pontualização – localização desse conjunto em determinado ponto do texto, 

fundamentada na integração (concernência) e na proeminência (relevância) de seus 

elementos, instituídas com finalidades interacionais (JUBRAN, 2006b, p.35). 

  

O tópico é uma categoria textual-interativa que se define, consoante Jubran (2006b), 

pelos traços de concernência, relevância e pontualização, os quais caracterizam a propriedade 

de centração.  Além de uma categoria analítica, a noção de tópico é fundamental para o analista 

identificar e recortar os segmentos textuais com estatuto tópico, isto é, os segmentos tópicos.  

O segmento tópico, nas palavras de Jubran et al. (1992), pode ser entendido e identificado como 

uma unidade textual que materializa o princípio da centração na superfície linguística do texto, 

definindo-se, assim, como uma categoria analítica concreta. 

Para exemplificar a ocorrência dos traços abrangidos pela propriedade de centração 

(concernência, relevância e pontualização), utilizamos um trecho de aula1, cujo Supertópico 

seria As personalidades citadas no livro didático. Observe o Exemplo 01 (que corresponde ao 

segmento 2 desse trecho de aula) cujo tópico é nomeado de Olavo Bilac: 

 

Exemplo 01  

 
180.   G3  nós vamos falar de Olavo Bilac ... o poeta Olavo Bilac nasceu no  

181.   Rio de Janeiro fundou academia brasileira de letras e compôs o hino  

182.   à bandeira  

183.   P  pronto... então... qual foi o destaque de Olavo de Olavo Bilac ...                  

184. aí pelo que o grupo apresentou ? ... em gente ? o que foi que ele fez de  

185. importante? 

186.   A12  ele foi eleito o príncipe dos poetas ... da academia brasileira de letras ...  

187.   P  olha que coisa bacana...foi eleito o príncipe dos Poe::tas ... fundou a 

188. academia brasileira de Le::tras ... fez o que também?  

189.   A2  o hino  

190.   G3  o autor do hino  

191.   P   [foi o autor do hino  

192.   G3                         [ da bandeira  

193.   P                     [ do hino da bandeira ... da nossa estimada bandeira foi isso?...  

194.   A12  foi ...  

195.   P  MB vai cantar um pouquinho do hino da bandeira pra gente... né ((risos))  

196.   vamos MB ...  

197.   MB meNIna...  

198.   P  cante aí um pouquinho para os meninos conhecerem...  

199.   MB  há:: se eu conseguir... é grande ...  

199.   P  cante... você começa e a gente acompanha ...  

                                                           
1 A aula é parte constituinte do corpus da dissertação de SOUZA, M. B. D. (2013)  
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200.   MB  ((salve lindo pendão da esperança ... salve símbolo ( ) da paz ...sua nobre  

201.   presença lembrança a grandeza da pátria nos trás...sua nobre presença  

202.   lembrança a grandeza da pátria nos trás... ))  

203.   P  é tá bom só uma partezinha pra vocês saberem... ( ) quem ( ) Foi quem  

204.   T  Olavo Bilac  

205.   P  Olavo Bilac ... jamais esqueçam isso ... quem mudou/quem escreveu né o  

206.     autor do hino da bandeira foi?  

207.   T  Olavo Bila::c  

208.   P         [Olavo Bila::c ... Okay? aí se eu perguntar assim pra vocês...qual  

209.   dessas personaliDAdes foi tido como o príncipe dos poetas...vocês vão dizer  

210.  foi quem? ... em GENte ? quem foi?... olhe no final das apresentações 

211.   eu vou fazer perguntas pra saber se vocês aprenderam mesmo... tá bom? ... 

  

 A concernência pode ser observada na medida em que os enunciados se integram, 

formando um “conjunto referencial” acerca de Olavo Bilac, tópico acerca do qual o segmento 

da aula se concentra. Os enunciados se inter-relacionam através da coesão lexical, marcada pela 

presença de lexemas pertencentes ao mesmo campo conceitual (o poeta Olavo Bilac, o príncipe 

dos poetas, o autor do hino, o autor do hino da bandeira). Os mecanismos de articulação textual 

(e, aí, então) são responsáveis por costurar a estrutura do segmento - como diz Jubran (2006a) 

- de modo que convergem para a concernência entre os enunciados. 

 A relevância do tópico Olavo Bilac provém da posição focal assumida pelos elementos 

que o constituem, o que é comprovado quando se observam os elementos referenciais em 

centração que configuram o tópico, pela repetição lexical (Olavo Bilac), por sua recategorização 

(o poeta Olavo Bilac, o autor do hino), assim como também pelo pronome ele ou por esse 

mesmo pronome em elipse, que são referidos anaforicamente a Olavo Bilac, tópico introduzido 

na linha 180 quando o G3 utiliza a expressão nós vamos falar de Olavo Bilac... . A esses temas 

vinculam-se remas que expressam a dominância do tópico: 

- o que foi que ele fez de importante? (linha 184) 

- ele foi eleito o príncipe dos poetas...  (linha 185) 

- foi eleito o príncipe dos Poe::tas... (linha 186) 

- compôs o hino à bandeira (linha 181) 

- fez o que também? o hino (linha 187-188) 

- foi o autor do hino (linha 190) 

 

 Pode-se notar que, conforme Jubran (2006b), a concernência entre os enunciados e a 

relevância dos elementos (do Exemplo 01), configuram uma unidade textual coesa e coerente. 

Podemos então afirmar que a concernência e a relevância são traços indispensáveis para definir 
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com mais exatidão a centração tópica e, consequentemente, para identificar esse trecho de texto 

como um segmento tópico. 

 A pontualização é identificada se atentarmos como determinado segmento se 

diferencia dos circunvizinhos pela mudança de centração. Observe no Exemplo 22 que no ponto 

anterior ao segmento cujo tópico é Olavo Bilac se falava sobre Anita Garibaldi e, no posterior, 

passaram a tratar do escritor Antoine de Saint-Exupery. Assim sendo, fica delimitado o trecho 

transcrito em relação aos adjacentes, revelando a característica da pontualização, ou melhor, a 

localização delimitada do segmento tópico em um determinado momento da interação na aula.  

 

Exemplo 02 

 

151.    P  voCÊS ... (( aplausos)) } {1 o grupo número dois ... pode se preparar pra vim  

152.   apresentar... ((risos)) vamos prestar atenção viu gente ... vamos lá...  

153.   G2  “Anita foi ((risos)) Anita foi uma jovem ... que morreu há mais de cinquenta  

154.   anos ... ( ) a liberdade ... o verdadeiro nome de Anita é Maria Anita da Silva ...  

155  Anita nasceu perto de ( ) casou-se em mil oitocentos e... ( ) e quatro com   

156.   Manoel Duarte ... mulher corajosa e destemida...combateu ao lado de Garibaldi”....  

157.   (( risos))  

158.   P  alguém tem /alguém tem alguma pergunta ... o que foi que ... que essa 

159.  personalidade ... o que foi que chamou atenção de vocês?...hein gente?...  

160.   hein me digam aí...  

161.   A10  era uma mulher corajosa ... destinada  

162.   P  muito bem ... ela é uma mulher coraJOsa ... destiNAda  

163.   A12  destiNAda  

164.   A10  aMAda  

165.   P  e preste atenção aí ... preste atenção ... na época em que Anita vivEU era uma  

166.  época onde a mulher não tinha ... aquele destaque como ela teve ... ela era orajo::sa  

167.   luTOU em vários comba::tes ... lutava por que Anita Garibaldi?... hein?... por que  

168.   que Anita / éh:: qual era o objetivo das lutas de Anita Garibaldi ?... hein gente? O  

169.   grupo pode responder...  

170.   A2  por liberdade?  

171.   P   por liberDADE e JUS – ti- ça  

172.   T     [tiça  

173.   P  certo ? e o que mais ... como era o nome do marido de Anita Garibaldi?  

174.   T  Manoel ( )  

175.   P  mais alguma pergunta ao grupo?  

176.   T  não }  

177.   P  {2 o grupo número três ...  

178.   A12  D. é tu e R.  

179.   P   vamos prestar atenção ... viu?  

180.   G3  nós vamos falar de Olavo Bilac ... o poeta Olavo Bilac nasceu no  

181.   Rio de Janeiro fundou academia brasileira de letras e compôs o hino  

182.   à bandeira  

183.   P pronto... então... qual foi o destaque de Olavo de Olavo Bilac aí pelo que o grupo  

                                                           
2 O Exemplo 2 corresponde a um trecho da aula que está dividido em 3 segmentos. O uso das chaves delimitam o 

início e o fim de cada segmento tópico.  
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184.  apresentou? ... hein gente? o que foi que ele fez de importante?    

185.   A12 ele foi eleito o príncipe dos poetas ... da academia brasileira de letras ...  

186.   P  olha que coisa bacana...foi eleito o príncipe dos Poe::tas ... fundou a academia  

187.   brasileira de Le::tras ... fez o que também?  

188.   A2  o hino  

189.   G3  o autor do hino  

190.   P   [foi o autor do hino  

191.   G3                         [da bandeira  

192.   P                       [do hino da bandeira ... da nossa estimada bandeira foi isso?...  

193.   A12 foi ...  

194.   P   MB vai cantar um pouquinho do hino da bandeira pra gente... né ((risos))  

195.   vamos MB ...  

196.   MB meNIna...  

197.   P  cante aí um pouquinho para os meninos conhecerem...  

198.   MB  há:: se eu conseguir... é grande ...  

199.   P  cante... você começa e a gente acompanha ...  

200.   MB  ((salve lindo pendão da esperança ... salve símbolo ( ) da paz ...sua nobre  

201.   presença lembrança a grandeza da pátria nos trás...sua nobre presença  

202.   lembrança a grandeza da pátria nos trás... ))  

203.   P  é tá bom só uma partezinha pra vocês saberem... ( ) quem ( ) foi quem  

204.   T  Olavo Bilac  

205.   P  Olavo Bilac ... jamais esqueçam isso ... quem mudou/quem escreveu né o  

206.     autor do hino da bandeira foi?  

207.   T  Olavo Bila::c  

208.   P  [Olavo Bila::c ... Okay? aí se eu perguntar assim pra vocês...qual  

209.   dessas personaliDAdes foi tido como o príncipe dos poetas...vocês vão dizer  

210.  foi quem? ... em GENte? quem foi?... olhe no final das apresentações  

211.   eu vou fazer perguntas pra saber se vocês aprenderam mesmo... tá bom? ... }  

212.  {3 o grupo número três...    

213.   A12  não... professora é o número quatro não?  

214.   P  é o quatro?  

215.   A12  o três foi D e R  

216.   P  vamos lá... pode começar...  

217.   G4  “Antoine de Saint-Exupery foi um escritor ( ) ele nasceu em mil e  

218.   novecentos e morreu ( )”  

219.   P  pronto ... Antoine de Saint-Exupery ele foi um grande escritor né? vocês  

220.   escutaram? escutaram os meninos falaram? qual foi o livro que consagrou  

221.   esse autor aí? ... foi qual?  

222.   A2  O Pequeno Príncipe ...  

223.   P           [o peque::no princí::pe ... que é um dos livros mais lido do  

224.   MUNdo... é um dos ... certo? Então... ele nasceu quando? em mil 

225.   novecentos... e morreu quando?  

226.   A12  mil novecentos e ( )  

227.   P  quantos anos ele viveu?  

228.   A3  quarenta e ( )  

229.   A1               [quarenta e quatro  

230.   P  quarenta e quatro anos...morreu muito novo num foi ? pode sentar...  

231.   atenção ninguém nem aplaudiu o grupo três ... ((aplausos))  

232.   A12  nem o quatro  

233.   P  nem o dois ... nem o quatro ... vamos aplaudir gente ... ((aplausos)) } 

 

 

Em suma, a identificação dos segmentos tópicos que compõem o texto (seja falado ou 

escrito) é orientada pelo princípio da centração, ou seja, da manutenção da interdependência 
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semântica entre os referentes dos enunciados. Consequentemente, essa manutenção torna-se 

condição necessária para que haja apreensão de sentido pelo interlocutor (“receptor”) e é 

também um indício de que há uma tentativa de organização do “produtor” de acordo com o 

princípio da centração, e para que isso ocorra é preciso que os textos em geral estejam 

organizados topicamente, ou seja, é preciso que o texto centre-se em pelo menos um tópico. 

 

2.2.2.2 A organicidade 

 

Além da centração, a outra propriedade definidora do tópico discursivo é a organicidade. 

O processo de Organização Tópica refere-se à distribuição de grupos de enunciados formulados 

pelos interlocutores a respeito de conjuntos de referentes concernentes entre si e em relevância 

num determinado ponto do texto (JUBRAN, 2006). A propriedade de organicidade, cuja 

manifestação se dá por meio de relações de interdependência tópica que se estabelecem 

concomitantemente em dois planos: no plano linear e no plano hierárquico.  

No plano linear, a organização dos tópicos é observada “de acordo com as articulações 

intertópicas em termos de adjacência ou interposições de tópicos na linha do discurso” 

(JUBRAN, 2006a, p.94). Nessa direção, no plano sequencial (linear), dois processos básicos 

caracterizam a distribuição de tópicos na linearidade discursiva: a continuidade e a 

descontinuidade. A continuidade se caracteriza por uma relação de adjacência entre dois 

tópicos, com abertura de um tópico subsequente somente quando o anterior é esgotado. A 

descontinuidade se caracteriza por uma perturbação da sequencialidade linear. Ela pode ocorrer, 

segundo Jubran (2006), em três casos: pela suspensão definitiva de um tópico, pela cisão do 

tópico, que passa a se apresentar em partes descontínuas ou pela expansão posterior de um 

tópico apenas anunciado anteriormente. 

No plano hierárquico, as dependências de super ou subordenação entre tópicos se 

relacionam pelo grau de abrangência com que eles são desenvolvidos durante a interação. Em 

outras palavras, a partir de um recorte vertical, as relações de interdependência entre tópicos 

conformam níveis organizados segundo uma hierarquia na estruturação tópica, levando em 

consideração o maior ou menor âmbito de desenvolvimento do assunto. Dessa forma 

compreendemos que a organização hierárquica compreende camadas que vão do tópico mais 

amplo, passam por “tópicos sucessivamente particularizadores, até se alcançarem constituintes 

tópicos mínimos, definíveis pelo maior grau de particularização do assunto em relevância”. 

(JUBRAN, 2006, p.95). 
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Conforme Jubran et al. (1992), no plano hierárquico, as sequências textuais desdobram-

se em Supertópicos e Subtópicos, dando origem a Quadros Tópicos que são caracterizados, 

obrigatoriamente, pela centração num tópico mais abrangente e pela divisão interna em tópicos 

co-constituintes. Além dessas duas condições obrigatórias, há a possibilidade de caracterizar os 

Quadros Tópicos por meio das sucessivas subdivisões que ocorrem no interior de cada tópico 

co-constituinte, de modo que pode ocorrer de um tópico ser, ao mesmo tempo, Supertópico ou 

Subtópico, contanto que estabeleça uma “relação de dependência entre dois níveis não 

imediatos” (JUBRAN, 1992, p. 346). 

A título de ilustração, tomemos o exemplo citado por Penhavel (2011) em que, um casal 

conversa sobre os filhos A, B e C. No decorrer do texto, falam, em sequência, sobre (i) Os 

problemas de A na faculdade, (ii) Os problemas de A no trabalho, (iii) O carro novo de B, (iv) 

O casamento de C, (v) O novo emprego de B e (vi) A viagem de C. Cada um desses tópicos 

representa a centração dos falantes em um grupo de enunciados concernentes entre si e em 

relevância em certo ponto do texto, o que caracteriza a propriedade de centração tópica, uma 

das propriedades particularizadoras do tópico. Observe que esses agrupamentos de enunciados 

estão relacionados entre si sequencialmente. Além de focalizar a organização dos tópicos 

segundo sua apresentação na linearidade do discurso, eles podem ser vistos conforme sua 

organização em níveis de hierárquicos.  

A Figura 1 ilustra as relações de organização tópica na hierarquia. 

 

Figura 1- Relação tópica hierárquica 

 

 

               Fonte: Penhavel (2011, p.6) 
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Nessa representação temos no primeiro nível um tópico global, ou Supertópico, 

chamado de “Ocupações com os filhos”, que é distribuído em outros três tópicos: “Problemas 

de A”; “Novidades de B”; “Ocupações com C”, no segundo nível na hierarquia. No terceiro 

nível da hierarquia consideramos o primeiro e o segundo agrupamentos como integrantes de 

um agrupamento mais amplo, centrado no tópico “Problemas de A”; o terceiro e o quinto 

agrupamentos podem ser reunidos num conjunto maior (descontínuo) intitulado “Novidades de 

B”; o quarto conjunto e o sexto poderiam ser vistos como partes de um conjunto maior 

(descontínuo) nomeado “Ocupações com C”.  

Os Segmentos Tópicos, na Figura1, correspondem aos trechos de texto equivalentes aos 

tópicos localizados no segundo e no terceiro nível. Já os Segmentos Tópicos Mínimos, unidade 

analisada nesta pesquisa, são os menores segmentos de textos, ou seja, os menores grupos de 

enunciados que comportam em si a propriedade de centração tópica, que na Figura 1 

correspondem aos seis tópicos que se encadeiam no nível mais baixo da hierarquia da 

organização tópica. 

 

2.3  O SEGMENTO TÓPICO  

 

A Perspectiva Textual- Interativa (PTI) constitui uma abordagem que toma o texto como 

objeto de estudo (inicialmente os textos falados e, posteriormente, estende-se aos textos 

escritos) e investiga seus processos de construção. Tais processos são Organização Tópica, 

Referenciação, Parentetização, Parafraseamento, Repetição e Correção, como também os 

chamados Marcadores Discursivos (JUBRAN, 2006). Assim, a análise da estruturação interna 

de SegTs mínimos situa-se como uma parte constitutiva do processo de Organização Tópica, 

uma vez que esses segmentos se definem como unidades de organização do texto. 

O processo de Organização Tópica refere-se à organização do texto através da 

formulação de grupos de enunciados produzidos pelos interlocutores concernentes entre si e em 

relevância em certo ponto do texto e à articulação simultânea sequencial e hierárquica entre 

esses grupos de enunciados (JUBRAN, 2006). Dentro desse processo, os grupos de enunciados 

formulados pelos interlocutores compõem os Segmentos Tópicos. 

A compreensão de Segmento Tópico elaborado por Jubran (2006a) é de que o SegT é 

uma unidade linguística de organização textual identificável por meio da categoria de análise 

do tópico discursivo. Norteando-se pela noção de tópico, principalmente com base nos traços 

que caracterizam a centração (relevância, concernência e pontualização) se pode identificar e 

recortar os segmentos tópicos que compõem um texto. Em outras palavras, guiando-se pela 
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mesma noção de tópico, o segmento tópico é delimitado por “enunciados formulados pelos 

interlocutores a respeito de um conjunto de referentes” (objetos de discurso), “concernentes 

entre si e em relevância num determinado ponto da mensagem” (JUBRAN, 2006a, p.91). O 

tópico discursivo é a categoria de análise fundamental neste trabalho, no entanto é necessário 

destacar que aqui não é tratada a relação que se estabelece entre os tópicos ou Segmentos 

tópicos, chamada intertópica, mas a relação intratópica, pois é focalizada a análise da relação 

entre as partes em que se dividem os SegTs do texto que são os SegTs mínimos, ou seja, “os 

menores conjuntos de enunciados capazes de comportar a propriedade de centração” 

(GUERRA; PENHAVEL, 2010, p.143).  

Operando com a categoria de tópico discursivo, Jubran et al. (1992) chegam à 

identificação e delimitação de segmentos tópicos os quais podem ser definidos como unidades 

discursivas que, com base na centração, apresentam concernência e relevância no conjunto de 

elementos referenciais e ocorre num determinado ponto do evento comunicativo 

(pontualização), e depende de como os falantes, num processo de negociação, realizam a 

organização tópica (PINHEIRO, 2005). Nesse sentido, o segmento tópico configura-se como 

sendo conjuntos de enunciados centrados num mesmo tópico que se revelam ao longo do texto.  

Assim, enquanto o tópico discursivo é uma categoria analítica abstrata, o segmento tópico é a 

unidade textual concreta que comporta em si as propriedades dessa categoria.   

Ainda conforme as considerações de Pinheiro (2005, p.34), como “unidade de 

composição textual, o segmento tópico reúne as mesmas características formulativo-

interacionais do texto, ou seja, se constitui como uma unidade estrategicamente organizada 

veiculadora de sentido”. A observação do segmento tópico, segundo o autor, permite que as 

informações do texto sejam separadas e assim acompanhadas as suas fases de desenvolvimento. 

Em consequência disso, a análise dos processos de organização do texto torna-se viável.  

Observe no Exemplo 3, retirado de Jubran (2006, p.120-121) a delimitação das unidades 

textuais que, com base na noção de tópico, são denominadas de segmentos tópicos (como 

indicam as chaves). 
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Exemplo 03 

 

1 L1 – {1 ... uma de no::ve ... e outra de seis ... 

 Doc. – a senhora ... procurou dar espaço de tempo entre um e Outro ... 

 L2 – aconteceram ou foram 

                            [ 

 

 Doc. –                 aconte/ ... 

5 L2 – programados 

 Doc. –        (isso) ... faz favor (  ) 

                                                               [ 

L1 –                                           a p/ a p/ é ... a programação ...havia sido 

         planejada ... mas não deu certo ... ((risos)) 

L2 – filhos da pílula não?  ((risos)) 

10 L1 – não ... ((risos)) 

 L2 – nem da tabela? ((risos)) 

L1 – não justamente porque a tabela não:: deu certo é que ((risos)) vie- 

        ram ao acaso 

L2 – ahn ahn 

15 L1 – e:: nós havíamos programado Nove ou dez filhos ... não é? 

                                                                                     [ 

L2–                                                                              (nossa que chique) 

                                                   [ 

L1–                                                                                             então ... } 

L2– {2 a sua família é grande? 

L1– nós somos:: seis filhos 

20 L2– e a do marido? 

L1– e a do marido ... eram doze agora são onze ... 

L2– ahn ahn 

       [ 

L1– quer dizer somos de famílias GRANdes e:: ... então acho que : ... 

       dado esse fator nos acostumamos a:: muita gente 

25 L2 – ahn ahn 

 L1 – e:: 

L2 – e daí o entusiasmo para NOve filhos ... 

L1 – exatamente nove ou dez 

                        [ 

L2 –                 (  ) 

30 L1 – é e:: mas ... depois diante das dificuldades de conseguir quem nos 

          ajudasse ... nó::s paramos no sexto filho ... 

 L2 – ahn ahn 

 L1 – não é? ... e ... estamos muito contentes e ...} 

 L2 – {3 e dão muito trabalho tem esses problemas de juventude esses 

            negócios (  ) (não está muito na idade né?) 

           [ 

 L1 –                           não por enquanto não porque ... estão na/ as mais velhas 

           estão entrando agora na adolescência e ... 

 [ ... ] 
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O trecho de conversação foi segmentado3 tendo como direção o princípio da centração 

tópica, que envolve a interdependência semântica entre os enunciados que compõem o 

segmento tópico. Tal interdependência vem marcada linguisticamente por meio de lexemas que 

pertencem a um mesmo campo conceitual, que se relacionam por sinonímia, oposição ou 

qualquer outro tipo de associação (JUBRAN, 2006a). 

 O Supertópico (ST) da conversação é Família. No entanto, observe-se que no segmento 

número 1 (da linha 1 até a linha 17), L1 fala a respeito de Planejamento familiar, que seria o 

tópico tratado nesse segmento. Conforme verifica-se, a locutora constrói uma espécie de 

“amarramento” léxico-semântico ao longo do segmento que converge para o tópico 

Planejamento familiar. 

 É patente a mudança de centração do segmento 1 para o segmento 2, quando L1 sinaliza 

o final do segmento 1 com um comentário conclusivo e, em seguida, L2 introduz a pergunta a 

sua família é grande?, iniciando, portanto, um novo tópico: Tamanho da família de origem. Do 

mesmo modo, a mudança de centração norteia a delimitação para se proceder ao recorte do 

segmento 2 para o segmento 3, como pode ser observado nas marcações no Exemplo 04: 

 

Exemplo 04 

 

L2– { a sua família é grande? 

L1– nós somos:: seis filhos 

20 L2– e a do marido? 

L1– e a do marido ... eram doze agora são onze ... 

L2– ahn ahn 

       [ 

L1– quer dizer somos de famílias GRANdes e:: ... então acho que : ... 

       dado esse fator nos acostumamos a:: muita gente 

25 L2 – ahn ahn 

 L1 – e:: 

L2 – e daí o entusiasmo para NOve filhos ... 

L1 – exatamente nove ou dez 

                        [ 

L2 –                 (  ) 

30 L1 – é e:: mas ... depois diante das dificuldades de conseguir quem nos 

          ajudasse ... nó::s paramos no sexto filho ... 

 L2 – ahn ahn 

 L1 – não é? ... e ... estamos muito contentes e ...} 

 L2 – {e dão muito trabalho tem esses problemas de juventude esses 

            negócios (  ) (não está muito na idade né?) 

           [ 

 L1 –                           não por enquanto não porque ... estão na/ as mais velhas 

           estão entrando agora na adolescência e ...  [ ... ] 

                                                           
3 Jubran (2006a, p. 119-127) mostra o exemplo completo de segmentação tópica. 
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 A ligação (concernência) entre os enunciados que os definem como referentes a um 

mesmo tópico pode ser evidenciada também por outras, além das marcas léxico-semânticas. 

Essas marcas podem ser mecanismos de junção, conectores, marcadores discursivos 

articuladores textuais, que estabelecem relações de conjunção, contrajunção, explicação, 

exemplificação, reformulação, conclusão, sequência temporal, entre vários outros tipos, afirma 

Jubran (2006a). Observem-se alguns exemplos4: 

– conjunção: filhos da pílula não?  [...] nem da tabela? (segmento 1) 

– contrajunção: a programação ... havia sido planejada ... mas não deu certo ... (segmento 1) 

– explicação: não justamente porque a tabela não:: deu certo (segmento 1) 

– reformulação: quer dizer somos de famílias GRANdes (segmento 2) 

– conclusão: [...] somos de famílias GRANdes e:: ... então acho que : ...  dado esse fator nos 

acostumamos a:: muita gente (segmento 2) 

Para delimitar o início e o fim dos segmentos tópicos pode-se ainda recorrer a 

mecanismos de diversas ordens. Alguns mecanismos que demarcam o início de segmentos 

tópicos citados por Jubran (2006a) são:  perguntas introdutórias; assalto ao turno interrompendo 

o tópico anterior; tessitura alta; marcadores discursivos tais como realmente, agora, dentre 

outros. 

Os interlocutores utilizam outros mecanismos que indiciam o fim de segmentos tópicos. 

Então, para identificar e delimitar fim de segmento deve-se observar mecanismos tais como: 

enunciados conclusivos, parafrásticos, resumitivos, de caráter crítico, explicativo, ponderativo, 

precedidos ou não por enfim ou então; entonação conclusa; silêncio/pausa; frase feita, ditado 

popular; marcadores discursivos como não é? né? sabe?; hesitações, etc.( JUBRAN, 2006a). 

Mesmo podendo lançar mão dos mecanismos que indicam o início e o fim de segmentos 

tópicos, nesta pesquisa utilizamos como principal critério para operar no recorte dos segmentos 

a propriedade de centração tópica. 

 

2.3.1 O Segmento Tópico Mínimo 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa é o Segmento Tópico mínimo, ou seja, o menor 

segmento de texto que compreende a propriedade de centração tópica (PENHAVEL, 2010). 

                                                           
4 Jubran (2006a, p.128-129) faz a identificação dessas marcas (mecanismos) que mostram a vinculação entre 

enunciados que constituem um tópico dos SegTs do trecho inicial da conversação tipo D2 360, do NURC - SP. 
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Uma investigação inicial que contempla a abordagem dos Segmentos Tópicos mínimos 

baseia-se em PENHAVEL (2010), que tendo desenvolvido uma pesquisa no âmbito da 

Gramática Textual-Interativa (JUBRAN; KOCH, 2006), investiga o processo de estruturação 

interna de Segmentos Tópicos (SegTs) mínimos em textos do gênero Relato de Opinião. 

Conforme comprova o autor (PENHAVEL, 2010), nesse gênero, os SegTs mínimos são 

estruturados com base na relação central-subsidiário ou, mais especificamente, na relação 

posição-suporte.  

De acordo com Penhavel (2010), a posição refere-se a grupos de enunciados que 

constroem referências centrais em relação ao tópico abordado no SegT; enquanto o suporte 

refere-se a grupos de enunciados que constroem referências subsidiárias em relação a esse 

mesmo tópico. Em outras palavras, essas unidades (SegTs) constituem grupos de enunciados 

que podem ser compreendidos, respectivamente como tese e argumento referentes ao tópico do 

segmento.  

Em consequência dessa regularidade, chega-se à conclusão de que esse processo, nesse 

gênero, é altamente sistemático, logo, poderia ser sintetizado em termos de uma regra geral de 

estruturação tópica. Também a partir disso, formulou-se a hipótese de que o processo em pauta 

seria igualmente sistemático nos gêneros textuais de modo geral. E assim, Penhavel (2010), 

propõe um programa de pesquisa voltado à análise da existência de regras gerais de estruturação 

de SegTs mínimos em diferentes gêneros textuais, com o objetivo de fazer um levantamento 

das regras de estruturação de SegTs com as quais os interlocutores lidam no momento da 

construção e da interpretação de textos.  

 A título de ilustração, observe-se o Exemplo 05, que demonstra as unidades de 

estruturação dos SegTs mínimos no gênero relato de opinião, extraído de Penhavel (2010, p. 

125): 
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Exemplo 05 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Segundo Penhavel (2010), o tópico desse segmento é a Desvalorização da imagem da 

igreja por falta de conhecimento da Bíblia pelo católico. Os enunciados das linhas 1-3 

constituem a unidade de Posição, em que o falante faz referência a esse tópico de forma mais 

geral, como expresso no enunciado é o(u)tra coisa também que... pode vamo(s) dizê(r) assim 

decair a imagem da igreja católica. A Posição é momento em que o interlocutor formula o seu 

ponto de vista sobre o tópico em questão: A desvalorização da imagem da igreja por falta de 

conhecimento da Bíblia pelo católico. As linhas 4-11 constituem a unidade de Suporte, em que 

o falante desenvolve o tópico de forma mais específica e defende o ponto de vista expresso 

anteriormente por meio do argumento de que o católico possui um conhecimento superficial da 

Bíblia. 

 Nessa mesma direção, Guerra e Penhavel (2010) analisam o processo de estruturação 

interna de Segmentos Tópicos mínimos em cartas de leitores de jornais paulistas do século XIX 

a fim de demonstrar que esse é um processo sistemático também nesse gênero. Os autores assim 

identificaram que os SegTs apresentam um padrão de estruturação que se baseia no 

encadeamento de cinco unidades tópicas específicas.  

A identificação dessas unidades partiu da observação de que a forma de estruturação 

dos SegTs das cartas em questão, vincula-se ao objetivo central desse gênero, ou seja, discorrer 

sobre uma situação que é exposta como um problema e fazer uma reivindicação (de modo 

explícito ou não) para que seja tomada alguma medida acerca da situação problemática narrada 

(GUERRA; PENHAVEL, 2010).  Em consequência disso, na estruturação dos SegTs das cartas 

de leitores foram verificadas duas unidades tópicas. Uma unidade se destina a construir uma 

situação-problema, denominada Discussão, e outra unidade que aparece na sequência desta 

então é o(u)tra coisa também que... pode vamo(s) dizê(r) assim decair a   1 

imagem da igreja católica… né? no caso né? que igre/ que:: vamo(s) dizê(r)  2 

assim          3 

 

porque os evangélicos… quando eles vem visitá(r) você qualqué(r)  4 

coisa que cê pergunta da Bíblia eles fala e eles fala até onde que tá  5 

capítulo versículo certinho… o católico não o católico ele sabe mais ou  6 

me::nos tal... [Doc.: risos] né? num né? num (ele) sabe a Bíblia de cor  7 

né? no caso... né? mas cê saben(d)o um PO(u)co pa explicá(r) o que a  8 

pessoa já pergunta tá ótimo já né?... (é) por isso que a igreja católica é  9 

meio vamo(s) dizê(r) assim... do povo né?  uma expressão assim ‘do  10 

povo’ no caso [Doc.: beleza] (AC-023; RO: L.603-611)   11 
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primeira, destinada à reivindicar, solicitar algo acerca dessa situação, denominada de 

Interpelação, podendo ser explícita ou implícita. Além disso, revelaram que a unidade de 

discussão abrange outras quatro (sub)unidades denominadas de Abertura, Explicação, 

Avaliação e Fechamento. A unidade de Interpelação, por sua vez, não apresenta subunidades 

tópicas. Os autores observam ainda que a ocorrência de todas as subunidades não acontece 

obrigatoriamente, mas quando ocorrem, aparecem nessa ordem sequencial.  

Portanto, Guerra e Penhavel (2010) consideram que a regra de estruturação de SegTs 

mínimos nas cartas de leitor se constroem com base na ordem sequencial das (sub)unidades de 

Abertura, Explicação, Avaliação, Fechamento, e Interpelação.5 A abertura caracteriza-se 

como a unidade inicial da Discussão, destinada a anunciar o tópico que será desenvolvido no 

decorrer do SegT; a Explicação consiste na narração dos fatos iniciais; a Avaliação destina-se, 

como o nome indica, à análise crítica do fato narrado; e o Fechamento refere-se à unidade 

dedicada a encerrar a parte (Discussão) do SegT (GUERRA; PENHAVEL, 2010). 

A carta transcrita de Guerra e Penhavel (2010, p.153), no Exemplo 06, permite a 

visualização das (sub)unidades que estruturam os SegTs das cartas de leitores, segundo a regra 

geral. 

 

Exemplo 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Consultar Guerra e Penhavel (2010, p.145-158) para uma descrição mais detalhada das características de cada 

(sub)unidade tópica e a estruturação das cartas de leitor do século XIX. 

 

Senhor redactor. ‖ Sou uma assignante das suas folhas por minha con- | veniencia e 

das meninas, que gostão de ler os romances [...] Mas para o negocio é que elle não 

anda cá a minha satisfação. ‖ 

 

Eu e as meninas vivemos das obras que fazemos e | dos ovos da nossa creação. ‖ O 

senhor bota sempre nos jornaes os preços dos co- | mestiveis e etc; mas não fala do 

preço das costuras, | nem do valor dos ovos. 

 

Isso é uma falta, perdoe-me. ‖ lhe, se não costurasse, andavamos nús. Cre- | do, que 

vergonha! Não acha?   ‖ E os ovos são muito peitoraes. Se em vez do expe- | diente 

do thesouro vossa mercê pozesse o custo destas cousas, | olhe que havia de ter mais 

assignantes. ‖ A tia Escolastica prometteu-me que assignava se no |   correio fallasse 

dos preços da quitanda. ‖ A pobre tem dias que não sabe quanto hade pedir | por uma 

couve! 

 

Vossa mercê veja se introduz esta melhora- | mento [...] (carta 474). 
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A unidade de Discussão (no Exemplo 06) compreende os três primeiros blocos de 

enunciados, dos quais o primeiro bloco de enunciados correspondente à unidade de Abertura, 

na qual, logo após o vocativo, o escrevente anuncia explicitamente que irá falar sobre a sua 

insatisfação com o jornal (sou um assinante das suas folhas [...] mas para o negócio é que elle 

não anda cá a minha satisfação.). O segundo bloco de enunciados constitui a Explicação, tendo 

em vista que é relatado o fato de o jornal não anunciar o preço de alguns produtos (mas não 

falla do preço das costuras, nem do valor dos ovos). Em seguida, o terceiro bloco de enunciados 

constitui a unidade de Avaliação, uma vez que, nela, o escrevente realiza uma avaliação 

negativa do fato relatado (Isso é uma falta, perdoe-me). Finalmente, o quarto bloco de 

enunciados corresponde à unidade de Interpelação, na qual o escrevente pede providências 

quanto à falha de não enunciar os preços de alguns produtos (Vossa mercê veja se introduz este 

melhoramento). 

Em resumo, a regra geral de estruturação dos SegTs das cartas de leitores, de acordo 

com o que demonstram Guerra e Penhavel (2010), é a estruturação que se baseia no 

encadeamento sequencial das (sub) unidades tópicas de Abertura, Explicação, Avaliação, 

Fechamento e Interpelação. 

Podemos ainda mencionar o trabalho de Penhavel e Diniz (2014) que asseguram a 

continuidade do plano de pesquisa sugerido em Penhavel (2010) cuja proposta é investigar e 

fazer um levantamento das regras de estruturação de SegTs de diferentes gêneros textuais.  

Nesse trabalho intitulado O processo de estruturação interna de segmentos tópicos 

mínimos em cartas de leitores mineiras do início do século XXI, os autores buscam demonstrar 

que o processo de estruturação interna de SegTs mínimos no gênero em pauta é sistemático. 

 Assim, esta pesquisa evidenciou duas regras gerais de estruturação. A primeira regra, 

consiste no encadeamento das unidades de Abertura, Explicação, Avaliação e Interpelação. 

Essa regra de estruturação é a mesma identificada em cartas de leitores paulistas do século XIX, 

por Guerra e Penhavel (2010). E é considerada a principal por ocorrer 80% dos SegTs, das 

cartas como destacam Penhavel e Diniz (2010). A segunda regra de estruturação se baseia na 

alternância das unidades de Posição e Suporte, regra que coincide com a identificada no gênero 

relato de opinião, por Penhavel (2010). 

Desse modo, é possível corroborar a existência de sistematicidade no que se refere ao 

processo de estruturação interna de SegTs mínimos em cartas de leitores. Além disso, como 

pondera Penhavel (2011), esse processo também pode ser focalizado como não totalmente 

rígido, mostrando uma certa flexibilidade.  
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Nesta pesquisa, analisamos como se dá a estruturação dos SegTs mínimos em aulas 

expositivas e tentamos evidenciar a existência de alguma regularidade nesse processo. Nessa 

direção, constatamos que as unidades de estruturação de SegTs mínimos da aula expositiva se 

assemelha às fases da sequência explicativa descritas por Adam (2011)6. Desse modo, 

verificamos que o processo de estruturação interna dos SegTs mínimos da aula em questão pode 

ser descrito considerando-se uma regra geral, ou seja, está fundado no encadeamento sequencial 

das unidades de Esquematização inicial, Problema (questão), Explicação e Ratificação-

avaliação. 

A unidade a qual denominamos de Esquematização inicial se refere a grupos de 

enunciados destinados à introdução do tópico discursivo. Em outras palavras, corresponde a 

parte inicial do segmento no qual é o tópico é situado e introduzido. Essa é a parte em que o 

tópico discursivo que será abordado ao longo do SegT é anunciado.  

A unidade de Problema (questão), apresenta o tópico como um objeto ou fato 

problemático. Essa unidade pode não se apresentar como um conjunto de enunciados, já que é 

geralmente colocado como uma questão interrogativa. Nesse caso, o Problema (questão) é 

explícito.  

Além de enunciados interrogativos diretos e indiretos, levamos em conta também que 

as perguntas retóricas podem constituir uma unidade Problema(questão). A pergunta retórica 

ou motivadora, segundo Marcuschi (2008), é uma estratégia frutífera para se entrar no tema da 

aula. Bastante recorrente em aulas expositivas, especialmente nas aulas ortodoxas, esse tipo de 

pergunta leva à respostas que (pouco ou muito) contribuem para o tópico, motiva a atenção do 

estudante e funciona como uma estratégia de interação.  

No entanto, consideramos essa unidade facultativa. Assim, quando o SegT mínimo 

apresenta apenas a unidade de Explicação, compreendemos que a unidade Problema (questão) 

está implícita, pois uma dada resposta/explicação está vinculada a uma questão (por que/quê? 

como?), mesmo que não se manifeste na superfície do texto. 

A unidade de Explicação apresenta grupos de enunciados que convergem para a 

explanação, explicação do tópico apresentado como um objeto ou fato problemático. Essa 

unidade refere-se ao desenvolvimento do tópico e pode ser entendido, genericamente, como a 

resposta para o Problema (questão).  

                                                           
6 Como apenas depreendemos uma certa correlação entre a estruturação dos SegTs mínimos e as fases da sequência 

explicativa de Adam (2011), não focalizamos a discussão da noção de sequências textuais/discursivas. 
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A unidade de Ratificação-avaliação constitui um conjunto de enunciados voltados para 

fechamento do SegT mínimo. Nessa unidade o tópico abordado ao longo do SegT, em uma 

unidade anterior, é retomado e confirmado por meio de enunciados conclusivos avaliativos, 

comentários críticos, paráfrases resumitivas.  

A partir dessa caracterização é possível a identificação das unidades que estão na base 

da estruturação prototípica de um SegT mínimo. Observe, no Exemplo 07, o SegT 11 da aula 

em análise que apresenta a estruturação prototípica, isto é, a estruturação de SegT que funda-se 

no encadeamento sequencial das unidades de Esquematização inicial (I), Problema(questão) 

(Q), Explicação (E), Ratificação-avaliação (A)7. 

 

Exemplo 07 

 

SegT 11: Objetivo do capitalismo 

P [I diante dessa sociedade de consumo ... diante desse MO::do de desenvolvimento ca-pi-

ta-lis-ta ... e esse modo de desenvolvimento capitalista que é o viGENTE no mundo atual 

...  ele não tá nem aí pro meio ambiente não ... ele num tá nem aí pra geração de 

degradação ambiental não ... porque o capitalismo VIsa/tem um ÚNICO objetivo ...  ] 

             [Q qual é? ] 

A8  [E lucro ... dinheiro 

P  lucro ... dinheiro ... capital ... DA::NE-SE... o meio ambiente ...  

A8           [(Virgem Maria)  

P LA::SQUE-SE ... a maioria ((risos e comentários paralelos dos alunos)) eu quero é 

ganhar ...  

A9 exatamente 

A10 [(é ... já tá bom) 

P [É ... ESSA é a realidade do capitalismo ...  

e a gente já viu isso ... né? ... em épo/ éh ... em séries anteriores ... que ... no capitalismo 

... pra um enriquecer ... o outro necessariamente tem que empobrecer ... ou VÁ::RIOS 

têm que empobrecer ... né? ... ] 

 

[A então ... ISSO gera ... degradação ... ambiental .... ] 
 

 

 

 

 

                                                           
7 As unidades de estruturação do SegT mínimo, são identificadas pela utilização de letra maiúscula em negrito em 

meio às outras do texto. Considere-se inicial I para representar Esquematização inicial, escolhida para 

diferenciar-se do E que se refere à Explicação. Além disso, para não confundir a inicial P que aparece com alta 

frequência indicando a fala do professor na transcrição, para indicar a unidade de Problema(questão) utilizamos 

a inicial Q (questão) e A para Ratificação-avaliação, para diferenciar-se do A de aluno, nas transcrições. 
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Em linhas gerais, no SegT 11, nomeado como Objetivo do Capitalismo, identificamos 

o trecho delimitado por I como uma unidade de Esquematização inicial, visto que constituem 

enunciados que visam introduzir o tópico a ser tratado no decorrer do SegT.  

 

O enunciado interrogativo direto identificado por Q, constitui a unidade de Problema 

do SegT 11, ou seja, a questão (explícita) a ser respondida. 

 

O trecho delimitado por E, se refere à unidade de Explicação, Essa unidade é assim 

identificada pelo conjunto de enunciados que convergem para a explicar ou responder o 

questionamento explicitado anteriormente.  

 

E no fim do SegT 11, o enunciado identificado por A, constitui a unidade de Ratificação-

avaliação, visto que formula um enunciado conclusivo iniciado pelo marcador discursivo então 

que indica o fim do SegT.  

P        [I diante dessa sociedade de consumo ... diante desse MO::do de desenvolvimento ca-pi-ta-lis-

ta ... e esse modo de desenvolvimento capitalista que é o viGENTE no mundo atual ...  ele não 

tá nem aí pro meio ambiente não ... ele num tá nem aí pra geração de degradação ambiental 

não ... porque o capitalismo VIsa/tem um ÚNICO objetivo ... ] 

P    qual é (o único objetivo do Capitalismo)? 

A8  [E lucro ... dinheiro 

P  lucro ... dinheiro ... capital ... DA::NE-SE... o meio ambiente ...  

A8           [(Virgem Maria)  

P LA::SQUE-SE ... a maioria ((risos e comentários paralelos dos alunos)) eu quero é ganhar 

...  

A9 exatamente 

A10 [(é ... já tá bom) 

P [É ... ESSA é a realidade do capitalismo ...  

e a gente já viu isso ... né? ... em épo/ éh ... em séries anteriores ... que ... no capitalismo ...             

pra um enriquecer ... o outro necessariamente tem que empobrecer ... ou VÁ::RIOS têm 

que empobrecer ... né? ... ] 

P          [A então ... ISSO gera ... degradação ... ambiental .... ] 
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Além disso, nessa parte o enunciado retoma o que fora explicado, marcado inicialmente 

pelo anafórico isso: isso (o fato do Capitalismo visar apenas o lucro) gera degradação ambiental. 

Enfim, quando as unidades de Esquematização inicial, Problema(questão), Explicação 

e Ratificação-avaliação ocorrem, geralmente aparecem nessa ordem sequencial. Desse modo, 

consideramos que o processo de estruturação de SegTs mínimos da aula se constrói com base 

no encadeamento sequencial dessas quatro unidades tópicas. 

Sinteticamente, a estruturação interna dos SegTs mínimos pode ser expressa por meio 

de uma regra geral que consiste no encadeamento sequencial de quatro unidades tópicas 

particulares, a saber: Esquematização inicial, Problema (questão), Explicação e Ratificação-

avaliação. Essa regra geral de estruturação pode ser sinteticamente representada por SegT → 

(I) (Q) ... E ... (A). Na representação “SegT” significa segmento tópico, “I” representa a unidade 

de Esquematização inicial, “Q” a unidade de Problema (questão), “E” a unidade de Explicação 

e “A” representa a unidade de Esquematização inicial. As reticências indicam a possibilidade 

de repetição da unidade que a antecede. Logo, a regra aponta a possível repetição da unidade 

Problema(questão) e da unidade de Explicação. Os parênteses, por sua vez, indicam que a 

ocorrência daquela unidade é opcional.  

Assim, embora se proponha a sistematização de uma regra geral de estruturação, não 

significa que a presença das quatro unidades seja obrigatória na construção do SegT. Por esta 

razão, pode ocorrer da estruturação de SegTs ser constituídos por três, duas ou apenas uma 

unidade.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo abordamos alguns aspectos metodológicos desta pesquisa. O trabalho em 

foco inclui a investigação teórica, abrangendo a discussão de tópico discursivo e a análise da 

Estruturação interna de segmentos tópicos mínimos em aulas para o Ensino Médio, sendo os 

fenômenos focalizados a partir da Perspectiva Textual-Interativa (JUBRAN; KOCH, 2006). A 

investigação empírica compreende o levantamento e análise de dados, cujos procedimentos 

metodológicos são descritos na sequência e cujos resultados serão apresentados e discutidos no 

capítulo 4. 

 

3.1 A ABORDAGEM E O MÉTODO 

 

Partindo da proposta de investigar como ocorre o processo de estruturação interna de 

SegTs mínimos em textos constituídos na interação em uma aula expositiva, do ponto de vista 

do objetivo, é adotada a pesquisa do tipo exploratória que tem como uma de suas finalidades 

esclarecer ideias, visando a formulação de hipóteses pesquisáveis em estudos futuros. 

Geralmente esse tipo de pesquisa abrange levantamento bibliográfico e documental, além de 

estudos de caso, tendo em vista que é desenvolvida com o objetivo de “proporcionar visão geral, 

de tipo aproximativo, acerca de determinado fato” (GIL, 2008, p.27). Definido o tipo de 

pesquisa, partimos de uma abordagem qualitativa de análise e seguimos o método empírico-

indutivo o que significa que o trabalho parte dos dados para a teoria. A indução, nas palavras 

de Marconi e Lakatos (2003) parte de dados particulares constatados, para então inferir-se uma 

verdade geral ou universal. Conforme completam Strauss e Corbin (2008), o valor de uma 

metodologia não está em sua capacidade de gerar apenas teoria, mas também de basear essa 

teoria em dados.  

 

3.2 A AULA  

 

Inicialmente foram coletadas aulas expositivas de diferentes áreas do conhecimento, a 

saber: Língua Portuguesa, História, Geografia, Biologia. A produção desses dados partiu da 

interação em sala de aula por professores e estudantes de turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Médio, no ano de 2014 em uma instituição pertencente à Rede Pública Estadual de Ensino de 

Bom Jardim - Pernambuco. Porém, posteriormente optamos por analisar apenas uma destas 
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aulas, que foi avaliada como representativa para o estudo do fenômeno de pesquisa. Como o 

objetivo do trabalho é exploratório, a aula em análise é tomada como um caso, para discutir a 

questão da organização do segmento tópico mínimo.  

A escolha do texto falado como objeto empírico ocorreu pelo interesse em ampliar os 

estudos com corpus da modalidade oral da língua, já que a maioria dos estudos enfocam o texto 

escrito e também pelo fato de estarmos munidos de dados recentes, ainda não analisados, e que 

poderão servir de subsídio à futuras pesquisas.  

A aula selecionada para análise, como as demais, é regida por regras de interação 

previamente determinadas pela instituição escolar (e conhecidas pelos interactantes). Em razão 

disso, cabe ao professor gerenciar o desenvolvimento da aula desde o seu início até o final, para 

garantir que o desenvolvimento do tópico previamente planejado seja cumprido naquela aula.  

A partir das considerações de Silva (2008), a aula pode ser denominada como 

expositiva. No entanto aqui não se entende a aula expositiva em sua versão mais tradicional em 

que, numa perspectiva unilateral, o professor é considerado o detentor do saber e o aluno exerce 

um papel passivo diante da construção do conhecimento, cabendo a este último ouvir, 

compreender e assimilar o conteúdo. A aula expositiva é caracterizada por Silva (2008) como 

uma estratégia de ensino que objetiva explicar conceitos com clareza, compartilhar informações 

e cujo controle e direção são do professor, mas que também demanda a participação dos alunos. 

Desse modo, o professor gerencia os turnos, mas assume o papel de mediador do conhecimento 

dando espaço para que os alunos relacionem seu conhecimento de mundo ao conhecimento 

científico trazido pelo professor. Consequentemente, é oportunizado ao aluno apropriar-se, 

refletir e reconstruir o conhecimento em coautoria com o professor. Em razão da participação 

(em maior ou menor grau) do aluno, essa aula expositiva pode ser denominada de aula 

expositiva interativa como Silva (2008), apoiado em Moll (2004), propõe. Na aula expositiva 

interativa em análise, por imposições institucionais, a produção linguística é assimétrica, o 

poder e o controle do evento comunicativo ainda são do professor, mas sem deixar de estimular 

minimamente a participação dos alunos.  

Já quando partimos da proposta de Marcuschi (2005), podemos caracterizar a aula 

analisada como ortodoxa, que é aquela em que a interação sempre orientada para o tópico. Ele 

raramente é desviado, pois o professor baseia-se em plano preestabelecido. O papel dos 

participantes é definido institucionalmente, de modo que o professor, considerado o detentor 

do saber e responsável pelo o ensino, domina o tópico. Nesse formato de aula, há pouca 

participação dos estudantes na construção do tópico e, quando há alguma intervenção devem 
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ser orientadas para o tópico, pois só assim o professor leva em consideração. Caso fuja ao tema 

central, as intervenções dos estudantes são geralmente ignoradas. Na aula em análise, a 

participação dos estudantes ocorre em baixa frequência e, na maioria das vezes, quando 

suscitada pelo professor. No entanto, mesmo não havendo tanta interação verbal de modo que 

se estabeleça como coautores do tópico da aula, observamos que os estudantes permaneceram 

atentos e interessados, acompanhando o conteúdo que foi trazido para o espaço de discussão 

em sala de aula. 

 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.3.1  Caracterização da instituição 

 

A produção dos dados da pesquisa, constituído por aulas expositivas, partiu da interação 

em sala de aula por professores e estudantes de turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio de 

uma instituição pertencente à Rede Pública Estadual de Ensino, localizada na zona urbana do 

município de Bom Jardim, situada no agreste de Pernambuco.  

É responsabilidade da rede estadual a maior parte da oferta do ensino médio, a qual 

oferece diferentes modelos de educação com escolas em tempo integral, escolas em tempo 

semi-integral, escolas técnicas e escolas regulares de Ensino Médio. A instituição em que foram 

coletados os dados caracteriza-se por ser uma escola de ensino regular, atende a 

aproximadamente 752 estudantes oferecendo turmas que funcionam nos três períodos do dia, 

com aulas de 45 minutos.  

 

3.3.2  Caracterização dos participantes 

 

Os participantes que contribuíram para a geração de dados da pesquisa são professores 

de Língua Portuguesa, História, Biologia e Geografia, sendo um de cada disciplina, cuja 

formação acadêmica é em cada uma das áreas de atuação nas turmas em que foram produzidos 

os dados, embora lecionem outras disciplinas que não correspondem a sua formação. Os três 

primeiros possuem formação em nível de Especialização e o último, em nível de Mestrado. A 

limitação quanto à quantidade de professores e restrição das disciplinas, ocorreu, 

principalmente, pela reduzida aceitação de alguns profissionais em participar do processo de 

coleta de dados, tendo ocorrido o consentimento de apenas quatro professores. 
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Além desses, também são integrantes da pesquisa os estudantes das turmas do 1º ano E, 

2º ano D e 3º ano C, as quais funcionam no turno vespertino. A definição das turmas ficou a 

critério dos professores por ser nessas turmas que cada um deles atua na sua área de formação. 

A faixa etária dos estudantes está entre 15 e 19 anos, em sua maioria oriunda das diversas 

comunidades rurais.  Nessas comunidades, por disporem de pouca oferta de escolas de ensino 

médio (apenas uma), os estudantes se deslocam para estudar na zona urbana do município de 

Bom Jardim – PE. 

 

3.4 A COLETA DAS AULAS 

 

Inicialmente, foi realizado um contato verbal individual com alguns professores a fim 

de sondar sobre a possibilidade de estes participarem da pesquisa no tocante à produção de 

dados para que se cumprissem os objetivos definidos. Para isso, foram esclarecidos alguns 

aspectos referentes à pesquisa, como relação ao tema a ser tratado e quais os objetivos geral e 

específico. Após entrar em acordo com os professores a respeito dos procedimentos da coleta 

de dados, tudo o que fora acordado entre o pesquisador e os professores foi discutido com a 

gestora da escola para que ficassem claras as atividades desenvolvidas pelo pesquisador na 

escola. 

Depois do contato inicial, quatro professores se dispuseram a participar da pesquisa, 

permitindo a gravação de algumas aulas por eles ministradas. Após a aceitação, surgiu a 

dificuldade de definir as turmas, os dias e os horários para a gravação, devido à diferença de 

dias e horários das aulas, no entanto, os professores se dispuseram a fazer um agendamento das 

aulas que poderiam ser gravadas.  

Sob a alegação de que os estudantes agiriam com maior naturalidade, os registros (em 

áudio) das aulas foram feitos em turmas nas quais a pesquisadora havia lecionado 

anteriormente. Dessa forma, nos dias e horários estabelecidos pelos professores, a pesquisadora, 

por meio da observação não-participante, registrou algumas das aulas.  

O período de coleta do material ocorreu entre os meses de março e setembro do ano de 

2014. Antes da primeira aula de cada disciplina, o professor regente apresentou a pesquisadora 

e então foi comunicado e discutido com os estudantes o motivo das gravações, bem como sua 

finalidade. Inicialmente, foram coletadas 4 aulas, sendo 1 de cada disciplina (Língua 

Portuguesa, História, Biologia e Geografia), nas turmas de 1º, 2º e 3º ano, no entanto, o tipo de 

aparelho utilizado (MP4) não resultou em áudios de boa qualidade, comprometendo a clareza 
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das gravações, dificultando, consequentemente, uma posterior transcrição. Sendo assim, essas 

primeiras aulas foram desconsideradas e o problema exposto aos professores, os quais se 

dispuseram para que fossem realizadas novas gravações.   

Então, utilizando um equipamento de qualidade profissional (mini gravador digital de 

voz Sony Px 240) foi gravada uma aula para testar a qualidade da gravação. Depois de 

verificada a qualidade do áudio do novo equipamento foram então registradas novas aulas, 

sendo duas de cada disciplina, perfazendo um total de 8 aulas, ou 365 minutos de gravação. 

Devido às aulas de cada professor ocorrerem em dias e horários bastante esparsos um 

do outro, (como determinado pela escola desde o início do ano letivo), tornou-se inviável a 

participação da pesquisadora em todas as aulas agendadas. Assim, os professores se dispuseram 

a auxiliar, também, nas gravações, por isso foi necessário habilitá-los a utilizar o gravador que 

foi deixado na escola. Na sequência, a pesquisadora retornou à escola para discutir sobre as 

demais aulas gravadas pelos professores, ressaltando já alguns aspectos das primeiras aulas 

gravadas.  

No período da gravação das aulas, a autorização formal para a utilização do material 

coletado foi requerida e concedida pela gestora da escola e pelos professores. Na sequência, 

também foi enviado aos pais, mães ou responsáveis pelo aluno, um pedido de autorização 

formal para utilizar as gravações em áudio, cuja concessão só se confirmava com a assinatura 

do documento que esclarecia questões como os objetivos das gravações e a preservação da 

identidade do seu filho ou filha. Em seguida, as autorizações devidamente assinadas pelos 

responsáveis dos estudantes foram recolhidas e entregues ao pesquisador. 

Dando prosseguimento, foram selecionadas 4 aulas que, segundo uma avaliação prévia, 

apresentavam melhor clareza das gravações e melhor completude do conteúdo tratado, talvez 

porque as aulas eram geminadas e sua extensão de tempo renderam mais dados relevantes para 

o estudo. Por fim, foi realizado um recorte restringindo a análise a uma das aulas a fim de 

realizar um estudo exploratório. Considerando que todas as aulas são essencialmente 

expositivas, embora de disciplinas diversificadas, assim, através do estudo de um caso 

pressupomos que deve haver em todas elas um padrão estruturação intratópica.  
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3.5 A TRANSCRIÇÃO DAS AULAS 

 

O processo de documentação dos dados ocorreu em duas etapas: primeiro, a gravação 

das aulas em campo e sua posterior a transcrição, sistematização fundamental para a análise dos 

dados, pois converte informações obtidas em áudio em textos que passam a ser o produto desse 

processo de gravação e transcrição. Assim, coletadas as aulas, iniciou-se a transcrição pautada 

pelas normas estabelecidas pelo Projeto Norma Urbana Culta - NURC/SP: 

 

Quadro 1 - Normas para transcrição  

 

 

OCORRÊNCIAS 

 

SINAIS 

 

EXEMPLIFICAÇÃO* 

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)  

/ é comé/e reinicia  

Entonação enfática  Maiúscula porque as pessoas reTÊM 

moeda  

Prolongamento de voga e 

consoante (como s, r)  

:: podendo aumentar para 

::::: ou mais 

Ao emprestarem os... éh::: ... o 

dinheiro  

Silabação  - por motivo tran-sa-ção  

Interrogação  ? e o Banco... Central... certo?  

Qualquer pausa  ... são três motivos... ou três ra-

zoes ... que fazem com que se 

retenha moeda ... existe uma ... 

retenção  

Comentários descritivos do 

transcritor  

((minúscula)) ((tossiu))  

Comentários que quebram a 

sequência temática da exposição; 

desvio temático  

- -   - - ... a demanda de moeda - - 

vamos dar casa essa notação - - 

demanda de moeda por motivo 

...  

 

Superposição, simultaneidade de 

vozes  

 

ligando as 

[linhas 

A-  na casa da sua irmã 

         [ 

B-     sexta-feira?  

A- fizeram lá... 

B -             [cozinham lá? 
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Indicação de que a fala foi tomada 

ou interrompida em determinado 

ponto. Não no seu início, por 

exemplo.  

 

(...) 

(...) nós vimos que existem...  

 

Citações literais de textos, durante 

a gravação  

 

“   ” 

Pedro Lima ... ah escreve na 

ocasião.. “ O cinema falado em 

língua estrangeira não precisa 

de nenhuma baRREIra entre 

nós”...  

Fonte: PRETI, D. (2010, p. 13-14) 

* Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP nº 338 EF e 331 D2 pelo autor 

 

Preti (2010) acrescenta ainda outras observações utilizadas como normas para 

transcrição: 

1. Iniciais maiúsculas são usadas apenas para nomes próprios e siglas; 

2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá; 

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados; 

4. Números são escritos por extenso; 

5. Não se usa o ponto de exclamação em frases exclamativas; 

6. Não se anota o cadenciamento da frase; 

7. Podem-se combinar sinais; 

8. Não se usam sinais de pausa da escrita (vírgula, ponto final, ponto-e-vírgula, dois-pontos). 

Qualquer pausa é marcada pelo uso de reticências; 

Algumas adaptações às regras de transcrição do NURC foram realizadas neste trabalho, 

a fim de melhor detalhar a transcrição das aulas. São elas:  

9. Usa-se a inicial P para indicar que a fala subsequente é do professor ou professora regente da 

aula; 

10. Usa-se A1, A2, A3... para indicar que a fala subsequente é de um aluno ou aluna;  

11. Usa-se a inicial T para indicar a fala de vários alunos simultaneamente;  

12. Uso da letra inicial do nome dos alunos participantes para preservação da identidade. 

 

3.6 ETAPAS DE ANÁLISE DA AULA 

 

Visando responder às questões norteadoras desta pesquisa que giram em torno da 

existência de uma regra de estruturação dos SegTs mínimos em aulas expositivas para o Ensino 

Médio, o tratamento da aula ocorreu em três etapas. 
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Na primeira etapa foi realizado o recorte dos Segmentos Tópicos e a identificação das 

(sub)unidades componentes menores, isto é, dos SegTs mínimos. A segmentação dos SegTs 

segundo sua disposição na linearidade discursiva foi orientada pelo princípio de centração 

tópica, tendo em vista que os SegTs mínimos são os menores segmentos de textos capazes de 

conter em si a propriedade de centração. A partir da segmentação tópica na linearidade do texto, 

conforme o nível de particularização, os tópicos e seus respectivos subtópicos foram dispostos 

em um diagrama que representa a organização tópica hierárquica da aula. 

A segunda etapa consistiu em investigar se as segmentações internas obtidas de 

diferentes SegTs mantinham alguma relação com o propósito basilar da aula (explicar), a fim 

de identificar possíveis unidades que pudessem estar embasando a estruturação dos segmentos 

tópicos mínimos. Assim, verificamos que os SegTs da aula se organizavam como a sequência 

explicativa proposta por Adam (2008). Logo, passamos a considerar como unidades de 

estruturação dos segmentos tópicos mínimos da aula as unidades de Esquematização inicial, 

Problema, Explicação e Ratificação-avaliação. Em seguida, a identificação e delimitação dessas 

unidades que ocorreu inicialmente no primeiro SegT foi estendida para os demais SegTs.  

A terceira etapa consistiu em realizar uma comparação entre os tipos de estruturação 

interna obtidos de cada segmento tópico mínimo, a fim de verificar a recorrência de estruturas 

nos segmentos da aula em análise. 
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4 ANÁLISES 

 

Neste capítulo procedemos à análise da estruturação interna de SegTs mínimos em aulas 

expositivas para o Ensino Médio, a fim de identificar como ocorre esse processo e se há alguma 

regularidade nele. A fim de alcançar os objetivos de pesquisa, inicialmente analisamos a 

organização tópica da aula conforme a distribuição dos tópicos na linha discursiva e nas 

relações que se estabelecem entre esses tópicos na hierarquia, de acordo com seu grau de 

abrangência. Posteriormente tratamos do cerne desta pesquisa que é a análise da estruturação 

interna dos SegTs mínimos da aula. 

 

 

4.1 A ORGANIZAÇÃO TÓPICA DA AULA 

 

Nesta seção, identificamos e delimitamos os SegTs da aula pautando-nos pelo princípio 

da centração e descrevemos a organização tópica da aula expositiva. Nessa direção, 

estabelecemos a organização linear (horizontal), em que se observam os movimentos de 

continuidade e descontinuidade tópica e a organização hierárquica (vertical), de acordo com as 

relações de subordinação entre Supertópico e Subtópicos, com o intuito de responder à questão 

de pesquisa: Como ocorre a organização tópica da aula expositiva construída na interação, 

compartilhada por vários falantes? 

 

4.1.1 A organização linear 

 

 Uma vez realizada a segmentação da aula em unidades tópicas nomeadas de segmentos 

tópicos, evidenciamos a sucessão dos tópicos conforme sua ocorrência na linha discursiva, 

tomando-se em consideração a continuidade e a descontinuidade.8  

 Assim, de modo global, a aula parte do Supertópico Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, a partir do qual sucedem-se os Tópicos e Subtópicos apresentados na linearidade 

do discurso, como representado no Quadro 2:  

 

 

 

 

                                                           
8 A delimitação dos SegTs que consta no Anexo A que revela a sucessão dos tópicos da aula na linearidade do 

discurso. 
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Quadro 2 – Organização tópica linear 

 

 
TÓPICO 

 Segmento de abertura do evento (aula) 

 Meio ambiente 

SegT 1 A expressão meio ambiente 

SegT 2 Conceito de meio ambiente 

SegT 3 Relação ser humano e meio ambiente 

 O meio ambiente e a Revolução Industrial 

SegT 4 O meio ambiente antes e após a Revolução Industrial 

SegT 5 Consequências do aumento do consumo após a Revolução Industrial 

SegT 6 Causa da degradação ambiental após a Revolução Industrial 

 A sociedade de consumo 

 A obsolescência 

SegT 7 A obsolescência planejada 

SegT 8 A obsolescência perceptiva 

SegT 9 As relações de trabalho na sociedade de consumo 

SegT 10 Consumidor compulsivo 

  Capitalismo versus meio ambiente 

SegT 11 Objetivo do capitalismo  

SegT 12 Empresas com marketing ambiental 

  Reflexão ambiental na contemporaneidade 

SegT 13 O marco inicial 

SegT 14 A Conferência de Estocolmo 

SegT 15 A proposta dos países ricos 

SegT 16 A proposta dos países pobres 

SegT 17 A posição do Brasil 

 Desenvolvimento sustentável 

SegT 18 Conceito de desenvolvimento sustentável 

 Usos da água pela indústria capitalista 

SegT 19 Uso não sustentável 

SegT 20 Uso sustentável 

SegT 21 Ampliação das empresas sustentáveis 

SegT 22 Práticas do consumidor não sustentável 

 Sensibilização ambiental 

SegT 23 Consequências da falta de sensibilização ambiental 

SegT 24 Razões para a sensibilização ambiental 

 Conferências Internacionais sobre o Meio Ambiente 

SegT 25 Rio-92 

 Documentos da Rio-92 

SegT 26 A Agenda 21 

SegT 27 A Convenção da Biodiversidade 

SegT 28 A Convenção do Clima 

SegT 29 A Declaração dos Princípios sobre as Florestas 

SegT 30 A Rio+10 

SegT 31 A COP 15 

SegT 32 A Rio+20 

SegT 33 A ONG Greenpeace  

SegT 34 Perspectivas sobre o meio ambiente 

 Segmento relativo ao encerramento do evento (aula) 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em linhas gerais, quanto à organização tópica linear da aula de Geografia sobre o Meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável, constatamos que os tópicos de cada segmento se 

desenvolvem num processo de continuidade na linearidade do discurso. Sequencialmente 

relacionados entre si, o tópico posterior só é introduzido após o fechamento do anterior. Essa 

articulação entre os tópicos desenvolvidos num processo contínuo está relacionada ao próprio 

evento comunicativo, visto que, por ser uma aula focada no conteúdo, seu cerne é o 

desenvolvimento sistemático do tópico. Por isso, além do fato de ser planejado previamente, o 

tempo delimitado para o desenvolvimento do tópico e o monitoramento do professor com 

relação ao que é falado possivelmente reduzem a incidência de desvios tópicos. 

 

4.1.2 A organização hierárquica  

 

Após a identificação e segmentação tópica do texto na linearidade discursiva, guiando-

nos pelo princípio de centração tópica, depreendemos as relações de super e sub-ordenação 

entre os tópicos no plano vertical. Assim, no que se refere à organização tópica hierárquica da 

aula de Geografia, considerando-se um primeiro nível na hierarquia, temos um tópico geral, ou 

seja, um Supertópico (ST): Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme o 

professor deixa explícito na abertura do evento. Considerando-se um segundo nível, é em 

relação a esse ST que se estabelecem os tópicos desenvolvidos na aula, como ilustra a Figura 

2: 

 

Figura 2 – Organização geral dos tópicos desenvolvidos na aula 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Meio ambiente e desenvolvimento sustentável

Meio ambiente

O meio 
ambiente e a 

Revolução 
Industrial

A sociedade de 
consumo

Capitalismo 
versus meio 

ambiente

Reflexão 
ambiental na 

conteporaneida 
de

Desenvolviment
o sustentável

Sensibilização 
ambiental

Conferências 
internacionais 

sobre meio 
ambiente

A ONG 
Greenpeace

Perspectivas 
sobre o meio 

ambiente
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No nível imediatamente inferior ao Supertópico (ST), ou seja, num segundo nível, o ST 

Meio ambiente e desenvolvimento sustentável se distribui em 10 Subtópicos9, a saber :  (A) 

Meio ambiente; (B) O meio ambiente e a Revolução Industrial; (C) A sociedade de consumo; 

(D) Capitalismo versus meio ambiente; (E) Reflexão ambiental na contemporaneidade; (F) 

Desenvolvimento sustentável; (G) Sensibilização ambiental; (H) Conferências Internacionais 

sobre o Meio Ambiente; (I) A ONG Greenpeace; (J) Perspectivas sobre o meio ambiente.  

No nível inferior a esses tópicos, há um terceiro nível que apresenta os “menores 

segmentos tópicos do texto capazes de comportar a propriedade de centração, que são os 

chamados SegTs mínimos. 

Assim, os SegTs mínimos no interior de (A), num terceiro nível, correspondem aos 

Subtópicos: (A.1) A expressão meio ambiente; (A.2) Conceito de meio ambiente; (A.3) Relação 

ser humano e meio ambiente, como ilustra a Figura 3: 

 

Da mesma forma, (B) apresenta até o terceiro nível hierárquico, com os Segts mínimos 

os subtópicos: (B.1) O meio ambiente antes e após a Revolução Industrial; (B.2) 

Consequências do aumento do consumo após a Revolução Industrial; (B.3) Causa da 

degradação ambiental após a Revolução Industrial, conforme representa a Figura 4: 

 

                                                           
9 (A), (B), (C), (D), ... são considerados Subtópicos em relação ao Supertópico Meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável. No entanto, observe-se que, posteriormente (A), (B), (C), (D), ... são considerados Tópicos em relação 

aos Subtópicos (A.1), (A.2), (A.3); (B.1), (B.2), (B.3); (C.1), (C.2), (C.3); (D.1), (D.2), ...  

Figura 3 - Quadro tópico 1 

Meio ambiente

A expressão meio 
ambiente

Conceito de meio 
ambiente

Relação ser 
humano e do meio 

ambiente
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Já em (C) há um terceiro nível, com os Subtópicos: (C.1) A obsolescência; (C.2) As 

relações de trabalho na sociedade de consumo; (C.3) Consumidor compulsivo. Além desse 

terceiro, há ainda um quarto nível, pois o Subtópico (C.1) se subdivide em outros dois: (C.1.1) 

A obsolescência planejada e (C.1.2) A obsolescência perceptiva, do modo como representado 

na Figura 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em (D) há apenas até o terceiro nível da hierarquia tópica: (D.1) Objetivo do 

capitalismo; (D.2) Empresas com marketing ambiental, como ilustra a Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

A sociedade de 
consumo

A obsolescência

A obsolescência 
planejada

A obsolescência 
perceptiva

As relações de 
trabalho na 

sociedade de 
consumo

O consumidor 
compulsivo

Figura 4 - Quadro tópico 2 

Figura 5 - Quadro tópico 3 

O meio ambiente e 
a Revolução

Industrial
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Industrial
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Figura 6 – Quadro tópico 4 

 

 

 

Os desdobramentos em (E) atingem o terceiro nível: (E.1) Publicação de Primavera 

Silenciosa e (E.2) Conferência de Estocolmo. E ainda o quarto nível, com a subdivisão de (E.2) 

em três outros: (E.2.1) A proposta dos países ricos; (E.2.2) A proposta dos países pobres; 

(E.2.3) A posição do Brasil, como representado na Figura 7: 

 

 

 

Já o tópico (F) apresenta no terceiro nível da hierarquia tópica os Subtópicos: (F.1) 

Conceito de desenvolvimento sustentável; (F.2) Usos da água pela indústria capitalista; (F.3) 

Ampliação das empresas sustentáveis; (F.3) Práticas do consumidor não sustentável. Em (F.2) 

há desdobramento em um quarto nível, subdividindo-se em: (F.2.1) Uso não sustentável e 

(F.2.2) Uso sustentável, como ilustra a Figura 8: 

 

O capitalismo versus
meio ambiente

Objetivo do 
capitalismo

Empresas com 
marketing ambiental

Figura 7 - Quadro tópico 5 

 

 Reflexão ambiental na 
contemporaneidade

O marco inicial
A Conferência de 

Estocolmo

A proposta dos 
países ricos

A proposta dos 
países pobres

A posição do 
Brasil



54 
 

 
 

 

 

Em (G) os desdobramentos atingem apenas o terceiro nível da hierarquia tópica, com 

os Subtópicos (G.1) Consequências da falta de sensibilização ambiental; (G.2) Razões para a 

sensibilização ambiental, como representa a Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os desdobramentos em (H) atingem o terceiro e o quarto nível da hierarquia tópica.      

No terceiro nível apresenta os Subtópicos: (H.1) Rio-92; (H.2) Rio+10; (H.3) COP 15; (H.4) 

Rio+20. E, no quarto nível o Subtópico (H.1) se subdivide em outros quatro: (H.1.1) A Agenda 

21; (H.1.2) A Convenção da Biodiversidade; (H.1.3) A Convenção do Clima; (H.1.4) A 

Declaração dos Princípios sobre as Florestas, como demonstrado na Figura 10: 
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Figura 8 - Quadro tópico 6 

Figura 9 - Quadro tópico 7 

Figura 10 - Quadro tópico 8 
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Em (I) A ONG Greenpeace e em (J) Perspectivas sobre o meio ambiente atingem apenas 

o segundo nível da hierarquia.  

 

 

4.2 A ESTRUTURAÇÃO INTERNA DE SEGMENTOS TÓPICOS MÍNIMOS DA AULA  

 

 

Nesta seção, analisamos como ocorre a estruturação dos SegTs mínimos10 da aula em 

análise e ainda tentamos evidenciar a existência de alguma regularidade nesse processo, com a 

finalidade de responder às questões norteadoras desta pesquisa.  

Primeiramente, descrevemos e identificamos as unidades que baseiam a estruturação 

dos SegTs da aula, que são Esquematização inicial, Problema(questão), Explicação e 

Ratificação-avaliação. Na sequência, fundamentados nessas quatro unidades de estruturação, 

analisamos a estruturação prototípica dos SegTs que consiste no encadeamento sequencial 

dessas quatro unidades. E, em seguida, apresentamos outras formas de estruturação de SegTs 

que se constituem de três, duas ou apenas uma unidade de estruturação.  

 

4.2.1 Regra geral de estruturação dos Segmentos Tópicos mínimos 

 

 A partir do pressuposto de que a estruturação dos SegTs está relacionada ao objetivo do 

evento aula, identificamos as unidades de Esquematização inicial, Problema(questão), 

Explicação e Ratificação-avaliação na base da estruturação interna dos SegTs mínimos da aula. 

Quando aparecem, essas unidades dispõem-se nessa ordem sequencial.  

Em síntese, a estruturação interna dos SegTs mínimos pode ser expressa por uma regra 

geral que consiste na ordenação sequencial das unidades de Esquematização inicial, Problema 

(questão), Explicação e Ratificação-avaliação, que pode ser representada da seguinte forma: 

SegT → (I) (Q) ... E ... (A). 

Conforme a caracterização realizada na Seção 2.3.1 acerca das unidades de estruturação 

dos SegTs mínimos da aula, doravante, consideremos as unidades de estruturação interna dos 

Segts mínimos: Esquematização inicial (I), Problema-questão (Q), Explicação (E) e 

Ratificação-avaliação (A). Considerando o Exemplo 6, observe a identificação das unidades 

que compõem o SegT7 da aula em análise, cujo estruturação é prototípica, ou seja, baseia na 

                                                           
10 Como estamos tratando da relação que se estabelece no nível intratópico, desse ponto em diante, considere-se 

SegT ou SegT mínimo para referir-se ao segmento tópico mínimo. 
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regra geral de estruturação que institui como princípio o encadeamento sequencial das quatro 

unidades mencionadas.  

 

Exemplo 08 

 

 

SegT 7: Obsolescência planejada 

P [I nesse jogo de publicidade ... de marketing ... de sociedade de consumo ... 

surge algo muito interessante que é a chamada obsolescência ... hoje em dia ... 

a indústria ... ela TEM ... uma necessidade que o consumo continue sempre 

ALTA ... ]  

             [Q e como é que eu vou fazer pra ter sempre consumidor do que eu produzo? 

...]  

[E aí surge a obsolescência ... PLANEJADA ... que é quando você cria 

produtos com um tempo de validade já preestabelecido ...  eu vou fazer uma 

geladeira pra durar CINCO ... SEIS ANOS ... porque se eu fizer uma geladeira 

que dure trinta anos ... eu vou perder um consumidor em potencial ... POR 

TRINTA ANOS ... então as geladeiras de HOje ... elas não DUram trinta anos 

... como antigamente ... elas duram ... no máximo ... dez anos... AQUELE DVD 

da promoção de final do ano... que sai por quarenta e nove ...  cinquenta e nove 

reais ... nem Deus conserta ele depois de quebrado ... por quê? ... porque ele já 

é feito com prazo de validade seis meses ... UM ANO ... se você tiver SORte 

... pra você comprar outro ... e MANTER essa indústria ... essa sociedade de 

consumo funcionando ... ]  

[A ISSO é a chamada obsolescência PLA-NE-JA-DA ... planejada por quem? 

... pelo setor industrial ... pelo setor de produção ...] 

              

 

 

 

 

 

 

 

O SegT 7, no Exemplo 08, cujo tópico pode ser sintetizado como A obsolescência 

planejada pode ser dividido em quatro partes, representadas pelas letras “I”, “Q”, “E” e “A” 

que equivalem a cada uma das unidades de estruturação do segmento tópico mínimo.  

O trecho compreendido por I corresponde à unidade de Esquematização inicial, visto 

que nela se identificam enunciados voltados para a contextualização do tópico Obsolescência, 

anunciado na sequência: nesse jogo de publicidade ... de marketing ... de sociedade de consumo 

... surge algo muito interessante que é a chamada obsolescência ... hoje em dia ... a indústria 

... ela TEM ... uma necessidade que o consumo continue sempre ALTA...  

O trecho delimitado por Q corresponde à unidade de Problema (questão), que assim se 

identifica por apresentar um questionamento e como é que eu vou fazer pra ter sempre 

consumidor do que eu produzo? ..., mostrando a manutenção do consumo como o objeto 

problemático. 
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Na sequência, o trecho englobado por E corresponde à unidade de Explicação, pois 

responde ao como? da questão anteriormente levantada. Assim, o professor explana o tópico 

discursivo do SegT 7 por meio da definição de que a obsolescência planejada é uma forma de 

produção capitalista que gera aumento do consumo para sustentar a economia (a obsolescência 

... PLANEJADA ... que é quando você cria produtos com um tempo de validade já 

preestabelecido ...). Além disso, com a finalidade de reforçar a compreensão, o professor 

procura vincular o tópico (conceito de obsolescência planejada) ao conhecimento de mundo do 

estudantes pelo uso da exemplificação. Então, como casos particulares de obsolescência 

planejada, ele cita o curto ciclo de vida útil da geladeira e do aparelho de DVD (eu vou fazer 

uma geladeira pra durar CINCO ... SEIS ANOS ... porque se eu fizer uma geladeira que dure 

trinta anos ... eu vou perder um consumidor em potencial ... POR TRINTA ANOS ... [...] 

AQUELE DVD [...] que sai por quarenta e nove ...  cinquenta e nove reais ... nem Deus conserta 

ele depois de quebrado ... por quê? ... porque ele já é feito com prazo de validade seis meses ... 

UM ANO [...] pra você comprar outro ... e MANTER essa indústria ... essa sociedade de 

consumo funcionando ...). 

O trecho delimitado em A corresponde à unidade designada por Ratificação-avaliação. 

Nela, o professor retoma e corrobora o que fora explanado (o conceito de obsolescência 

planejada) na unidade de Explicação. Essa retomada é evidenciada por meio do emprego do 

pronome ISSO que tem uma função anafórica, portanto, estabelece uma relação coesiva com a 

ideia expressa na unidade anterior (ISSO é a chamada obsolescência PLA-NE-JA-DA ... 

planejada por quem? ... pelo setor industrial ... pelo setor de produção ...). 

Na aula em análise, a forma de estruturação prototípica: SegT → (I) (Q) ... E ... (A) é 

recorrente na estruturação do SegT 6, SegT 7, SegT 11 e SegT 12 (ver Anexo C). 

Também fundamentada no princípio geral de estruturação que se baseia no 

encadeamento das unidades de Esquematização inicial, Problema, Explicação, Ratificação-

avaliação, outra forma de estruturação em que há a ocorrência das quatro unidades com a 

repetição das unidades de Problema(questão) e Explicação, alternadamente foi observada, 

como ilustra o Exemplo 09: 
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Exemplo 09 

 

SegT 1: A expressão meio ambiente  

P           [I então ... a aula de hoje tem um tema que nós vamos conversar ... que é sobre a questão 

ambiental ... e o desenvolvimento sustentável ... né? ... o assunto do quarto bimestre ... 

ele gira em torno ... desse eixo ... que é sus-ten-ta-bilidade ...]            

             [Q1 pra gente entender o que seria sustentabilidade ... a gente tem que contextualizar ... 

né? ... introduzir esse assunto ... a partir de uma pergunta simples... o que seria MEIO 

ambiente? ... ] 

             [E1 meio ambiente é uma palavra ... rotineira ... na pauta diária de tele-jorna::is ... 

revi::stas ... jornais escri::tos ... na mídia de uma forma geral ... né? ... ] 

             [Q2 e eu tô me referindo ao que ... quando eu falo MEIO ambiente? ...  

A1  ao ambiente vivo? 

P ao ambiente vivo? ... e o que seria esse ambiente vivo? ... 

T ((incompreensível)) 

A1  onde tem seres vivos (é professor?) ... 

P  só onde tem seres vivos? ] 

A2  [E2 mas ela falou ... em ambiente (  ) ela falou 

P uhn 

A3 meio ambiente (é o lugar) onde na verdade ((risos)) ... meio ambiente é o mesmo de:: ... 

éh ... habitação de ... pessoas ] 

P  [Q3 só pessoas vivas? ] 

A3        [E3           [de pessoas ... animais e etecetera ((risos)) ] 

P  [Q4 só vivos? ] 

T [E4 mortos também 

 [não ... morto também 

 [NÃO vivo também 

P  não vivos também ... ce::rto ... que mais? ... ((o professor aguarda outras respostas dos 

alunos))  

A3  isso é da quarta série ... eu estudei isso aí ... ((risos)) 

P  isso é quarta ... isso é quinta ... isso é sexta ... isso é sétima ... isso é oitava ... isso é 

primeiro ... isso é segundo ... isso é terceiro ... meio ambiente é um tema transversal ... 

ele deve ser trabalhado em todas as disciplinas ... e em todas as séries ... né? ... ] 

[Q5 E AÍ? ... nunca ouviram essa palavra não é ? ... meio ambiente? ] 

A4  [E5 vá::rias vezes ... 

P  várias vezes ... né? ... ] 

            [A então ... tá vendo como uma palavra TÃO rotineira ... TÃO constante no nosso dia a 

dia ... que quando a gente para pensar nela ... causa-se conflito ... conceitual na mente 

da gente ... ((pausa um pouco mais longa)) né verdade? ...  

T verdade ] 

[uhn uhn 

 

 

 

Pautando-se pelo princípio da centração, o tópico do SegT 1 foi nomeado como A 

expressão meio ambiente. No que se refere ao processo de estruturação desse segmento, a parte 

delimitada em I constitui a unidade de Esquematização inicial, dado que, nesse trecho, o tópico 

do segmento é contextualizado e anunciado explicitamente pelo professor: então ... a aula de 

hoje tem um tema que nós vamos conversar ... que é sobre a questão ambiental ... e o 

desenvolvimento sustentável ... né? ... o assunto do quarto bimestre ... ele gira em torno ... desse 
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eixo ... que é sus-ten-ta-bilidade ... pra gente entender o que seria sustentabilidade ... a gente 

tem que contextualizar ... né? ... introduzir esse assunto ... a partir de uma pergunta simples ... 

  A primeira parte delimitada por Q1 constitui a unidade denominada Problema, 

identificada basicamente por ter sido explicitada por uma questão interrogativa em que o 

professor lança o tópico meio ambiente como um objeto problemático: pra gente entender o 

que seria sustentabilidade ... a gente tem que contextualizar ... né? ... introduzir esse assunto 

... a partir de uma pergunta simples... o que seria MEIO ambiente? ...  

No entanto, observamos que na estruturação desse SegT 1 há uma repetição, como prevê 

a fórmula que representa a regra geral de estruturação dos SegTs, das unidades Problema(Q) e 

Explicação(E) que se alternam no decorrer do segmento.  

A unidade de Explicação identificada como a parte delimitada por E1 responde a 

questão (Q1) formulada anteriormente: meio ambiente é uma palavra ... rotineira ... na pauta 

diária de tele-jorna::is ... revi::stas ... jornais escri::tos ... na mídia de uma forma geral ... né?  

Em seguida, para o Problema Q2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temos a Explicação E2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o Problema Q3: 

 

 

 

 

Temos a Explicação E3: 

 
 

 

 

 

P          e eu tô me referindo ao que ... quando eu falo MEIO ambiente? ...  

A1  ao ambiente vivo? 

P ao ambiente vivo? ... e o que seria esse ambiente vivo? ... 

T ((incompreensível)) 

A1  onde tem seres vivos (é professor?) ... 

P  só onde tem seres vivos?  
 

A2  mas ela falou ... em ambiente (  ) ela falou 

P uhn 

A3 meio ambiente (é o lugar) onde na verdade ((risos)) ... meio ambiente é o 

mesmo de:: ... éh ... habitação de ... pessoas  
 

P  só pessoas vivas?  
 

A3          [de pessoas ... animais e etecetera ((risos)) 
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Para o Problema Q4: 

 

 

 

 

Temos a Explicação E4: 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E para o Problema Q5:  

 

 
 

 

 

 

Temos a Explicação E5: 

 

 

 

 

 

 

 

O professor utiliza o questionamento como uma estratégia para instauração e/ou 

manutenção da interação, com a finalidade de estimular a participação dos estudantes para a 

construção cooperativa do tópico do SegT1. Desse modo, pressupomos que uma maior 

interação reflete no processo de estruturação do SegT. Observamos que ocorre uma maior 

repetição as unidades Problema-questão e Explicação (que se dá alternadamente) à medida que 

há a participação colaborativa dos estudantes na construção do tópico do SegT. 

No SegT 1, por fim, a parte indicada por A corresponde à unidade de Ratificação-

avaliação. Nessa unidade, o professor reafirma que fora exposto acerca do tópico explicado 

anteriormente (significado da expressão meio ambiente) e fecha o SegT1 com um comentário 

avaliativo em que destaca a dificuldade de se conceituar o que se compreende por meio 

P   só vivos?  
 

T  mortos também 

 [não ... morto também 

 [NÃO vivo também 

P  não vivos também ... ce::rto ... que mais? ... ((o professor aguarda outras 

respostas dos alunos))  

A3  isso é da quarta série ... eu estudei isso aí ... ((risos)) 

P  isso é quarta ... isso é quinta ... isso é sexta ... isso é sétima ... isso é oitava 

... isso é primeiro ... isso é segundo ... isso é terceiro ... meio ambiente é 

um tema transversal ... ele deve ser trabalhado em todas as disciplinas ... 

e em todas as séries ... né? ...  

 

P   E AÍ? ... nunca ouviram essa palavra não é? ... meio ambiente?  
 

A4         vá::rias vezes ... 

P           várias vezes ... né? 
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ambiente, mesmo que esta expressão esteja tão presente no cotidiano: então ... tá vendo como 

uma palavra TÃO rotineira ... TÃO constante no nosso dia a dia ... que quando a gente para 

pensar nela ... causa-se conflito ... conceitual na mente da gente ... ((pausa um pouco mais 

longa)) né verdade? ... [...]. 

A estruturação do SegT1 se realiza com as quatro unidades que estruturam o SegT mais 

prototípico da aula, cuja base está no princípio do encadeamento das unidades de 

Esquematização inicial, Problema(questão), Explicação, Ratificação-avaliação, porém a 

repetição das unidades Problema-Explicação, nesse SegT1 é maior. Essa forma de estruturação 

se repete apenas no SegT 24 da aula analisada, conforme ilustra o Exemplo 10. 

 

Exemplo 10 

 

SegT 24: Razões para a sensibilização ambiental 

P       [I então TER o conhecimento ... não é garantia de MUDANÇA ... DA PRÁTICA ... 

ERRÔNEA ... da prática ERRADA ... que a gente tem diariamente não ... o 

conhecimento só não basta não ... tem que estar sensibilizado para a causa ... ((pigarro)) 

... apareceu na televisão ... “vamos proteger o verde”... “vamos proteger a mata” ... “olha 

quanto o canto do passarinho é belo” ... o(lha)... o(lha) o sonzinho ... do galo cantando 

ainda agora aqui ... ]  

             [Q1 isso convence alguém? ... ] 

T [E1 não ] 

P [Q2 [a de deixar de consumir mais do que necessita? ... a:: a economizar  água? ... a 

economizar energia? ... isso convence alguém? ... ]    

              [E2 não  

T          [ não   ] 

A8 [Q3 e o que é que convence (professor)? ] 

P [E3 o que convence é você dizer que SE essa mata for derruBADA ... a capacidade de 

renovação do ar diminui ... se você QUEIma uma mata ... você causa ... degradação a 

esse ar ... que você respira ... quem daqui consegue... DOIS minutos sem respirar? ... eu 

estou pedindo DOIS minutos sem respirar ... dois minutos ...  

A1  dois segundos professor 

A2 [ (eu consigo mas não faço mais não) 

T [(oxe) 

P [Q4 alguém consegue dois minutos sem respirar? ] 

A1  [E4 não 

A1  não 

P eu também não consigo ... ] 

e por que que eu vou fazer a queimada do meu lixo doméstico ... SE ... eu não passo dois 

sem respirar esse ar? ... e esse/quando esse ar está CHEIO de fumaça ... eu começo a 

tossir ... eu começo a passar mal ... né burrice? ... é idiotice ... é tabacudice... é (TA-BA-

CUDICE) ... 

((os alunos se agitam e riem)) 

P né verdade? 

A1  tabacudice ... é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida... ((risos))... 

ta-ba-cudice 
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P [Q5 tem coisa mais irracional ... tem coisa mais irracional do que destruir aquilo que eu 

preciso? o rio do nosso município ... OS RIOS do Brasil ... são verdadeiras o quê? ...] 

A7 [E5fossas 

P FOSSAS ... a céu aberto... esgo::/esgotos a céu aberto ...  

numa problemática por água aqui em Bom Jardim ... coitada da população ... não tem 

um rio que possa ser usado ... como reservatório de água ... nos anos dois mil ... 

(conversas paralelas)... né A.? ... no começo dos anos dois mil ... Bom Jardim teve um 

problema seríssimo de ... acesso à água ... faltou água mesmo ... como DIzem que está 

para acontecer né? ... que as barragens estão QUASE secas ... e aí era aquele corre-corre 

... era carro-pipa... era gente furando poço ... era não sei o que ... naquele tempo ... 

ninguém já num tinha coragem de usar a água do rio ... HOJE é que não se tem mesmo 

... né? ... por que quem é que em SÃ CONSCIÊNCIA ... vai ... usar a água do rio daqui 

de Bom Jardim? ... não tem condições ... então um reservatório de água ... que poderia 

ser usado para abastecer a população ... num caso de emergência ... não se pode ... então 

... colocar um::/uma fossa ... colocar o seu esgoto ... pra esse rio ...  

TAMBÉM é uma atitude irracional ... né? ... pegar um solo ... que é onde eu planto ... 

onde eu crio um animal ... que vai me servir de alimento ... e causar uma queimada nele 

... sabendo que ali eu vou queimar os nutrientes ...  deixar o solo mais pobre ... isso vai 

afetar... o desenvolvimento de novas lavouras ... na criação de um novo pasto ... eu 

também tô sendo burro ... tô ou não tô ?  

T é 

P [vai diminuir a quantidade de alimento gerado ...  

então a população tem que incorporar i::sso  ... de que eu não que::ro ... eu não vou pedir  

aqui a vocês até o final do ano ... pra cuidar do meio ambiente ... para serem sustentáveis 

... porque o verde é bonitinho ... porque o canto do passarinho é belo ... não ... isso não 

convence ninguém não ... eu vou jogar na cara de cada um ... que... se VOCÊ não cuidar 

desse meio ambiente ... você vai ser o primeiro a se lascar ... ((comentários paralelos dos 

alunos)) .... que A GENTE... vive... dependendo dos reCURSOS desse meio ambiente ... 

como eu falei no início da aula ... não EXISTE essa separação ... meio ambiente ... ser 

humano ... se esse meio ambiente se for ... o ser humano vai junto ... e é ISSO que está 

faltando no discurso ecológico ... mostrar à população ... o seu papel ... e a sua 

responsabilidade ...  

[A INfelizmente... a lógica que a gente vive ... é a lógica capitalista ... se eu vivo a lógica 

capitalista ... então ... eu tenho que usar argumentos capitalistas ... então a relação tem 

que ser de troca ... eu vou cuidar ... pra não me prejudicar ... porque senão o negócio ... 

vai ficar PIOR do que já tá ... tá certo? ... ] 

 

 

Sinteticamente, no SegT1 e no SegT 24 há uma forma de realização da estruturação 

SegT→ (I) (Q1) E1 (Q2 E2) (Q3 E3) (Q4 E4) (Q5 E5) (A). Em outras palavras, é possível 

confirmar que a estruturação desses SegTs está fundamentada na regra geral (I) (Q) ... E ... (A), 

pois eles são constituídos pelas unidades de Esquematização inicial, Problema(questão), 

Explicação e Ratificação-avaliação, em que as unidades Q e E se repetem alternadamente.  

Essa forma de estruturação que se funda na ordenação sequencial das quatro unidades 

de estruturação prototípica com a repetição das unidades Q e E (prevista pela regra geral) ocorre 

nos segmentos SegT1 e SegT 24.  
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4.2.2 Formas de realização da regra geral de estruturação de Segmentos Tópicos mínimos 

com três unidades tópicas 

 

Embora se proponha que a regra geral de estruturação de SegTs mínimo da aula é aquela 

que se constrói com base na ordenação sequencial das unidades Esquematização inicial, 

Problema (questão), Explicação e Ratificação-avaliação, não significa que essas quatro 

unidades ocorram obrigatoriamente. Exceto a unidade de Explicação, as outras unidades de 

estruturação são facultativas. Assim, apresentamos, respectivamente algumas formas realização 

da regra geral de estruturação em que se revelam apenas três, duas ou uma das unidades. 

Uma das formas de realização da regra geral de estruturação, em que se revelam apenas 

três das quatro unidades de estruturação dos SegTs mínimos da aula é a que se funda no 

encadeamento das unidades de Problema(questão), Explicação e Ratificação-avaliação, como 

ilustra o SegT 2, no Exemplo 11: 

 

Exemplo 11 

 

 

SegT 2: Conceito de meio ambiente  

P          [Q então ... o que SERIA de fato MEIO AMBIENTE? ... ] 

[E meio ambiente é qualquer eleMENTO... é qualquer FENÔMENO ... é 

qualquer FATO ... é qualquer COM-PO-nente desse nosso planeta ... 

relacionado à VIDA ... eu não posso dizer ... que o meio ambiente é onde os 

seres vivos/seres vivos VIVEM ... apenas ... né? ...  

porque O SER VIVO faz PARte desse meio ambiente ... ((vozes ao fundo)) é 

uma relação MÚtua ... inteGRADA ... entre elementos vivos e nãos/não vivos] 

[A ... então o ar:: ... o so::lo ... a água ... os seres vivos ... eles... convivendo em 

conjunto ... nesse conjunto de relações... interações ... forma o que a gente 

chama de meio am-bi-ente ...] 

 

            

 

 

Igualmente a todos os outros, o recorte do SegT 2 se pautou pelo princípio de centração 

tópica, que envolve a interdependência semântica entre os enunciados. Essa interdependência 

é evidenciada por marcas linguísticas léxico-semânticas, que mantém entre si uma relação de 

associação, como a sinonímia ou a oposição (JUBRAN, 2006). No SegT 2, os enunciados são 

formulados a respeito do conceito de meio ambiente, que resume o tópico desse segmento. 

Nessa direção, observe que o professor constrói um campo léxico-semântico e liga outros 

enunciados ao enunciado o que seria de fato meio ambiente? no decorrer de todo o SegT 

definindo-o, o particularizando-o (meio ambiente é qualquer eleMENTO... é qualquer 
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FENÔMENO ... é qualquer FATO ... é qualquer COM-PO-nente desse nosso planeta ... 

relacionado à VIDA ... [...] O SER VIVO faz PARte desse meio ambiente ... [...] é uma relação 

MÚtua ... inteGRADA ... entre elementos vivos e nãos/não vivos ... [...] o ar:: ... o so::lo ... a 

água ... os seres vivos ... eles... convivendo em conjunto ... nesse conjunto de relações... 

interações ... forma o que a gente chama de meio am-bi-ente...). 

Além disso, outros enunciados se relacionam ao enunciado o que seria de fato meio 

ambiente? por meio de uma associação por oposição que, mesmo através da negação, também 

colaboram para delinear melhor o tópico: eu não posso dizer ... que o meio ambiente é onde os 

seres vivos/seres vivos VIVEM ... apenas ... né? ...  

No que tange à estruturação interna do SegT2, há a ausência da unidade de 

Esquematização inicial. Desse modo, o SegT2 inicia pela unidade Problema (questão) que 

corresponde à parte delimitada por Q.  Essa unidade é constituída pela questão interrogativa 

então ... o que SERIA de fato MEIO AMBIENTE? Com essa questão professor retoma um 

problema levantado no SegT anterior (O que seria meio ambiente?), no entanto, na unidade 

Problema do SegT2 em questão, há o acréscimo da expressão de fato, de modo que o professor 

parece anunciar a formulação de um outro conceito mais exato, sistemático, apoiado em 

informações fiáveis, em que não se aceitam a subjetividade ou opiniões, ou seja, baseado na 

ciência (diferentemente do conceito de meio ambiente elaborado cooperativamente a partir do 

conhecimento de mundo acumulados pelos estudantes). A formulação de um Problema além de 

ser uma unidade estruturadora da aula, é bastante recorrente por ser uma forma de introduzir 

um tópico e, didaticamente, é utilizada como uma estratégia de ensino-aprendizagem, da qual 

se vale o professor para atrair o foco sobre o que será explicado. 

A unidade de Explicação, circunscrita na parte correspondente a E, responde à questão 

imediatamente anterior por meio da definição, da particularização. O professor assim define o 

que seria meio ambiente: meio ambiente é qualquer elemento, qualquer fenômeno, é qualquer 

fato, é qualquer componente desse nosso planeta relacionado à vida. Portanto, o ser vivo faz 

parte desse meio ambiente. Meio ambiente é uma relação mútua, integrada entre elementos 

vivos e não vivos. O ar, o solo, a água, os seres vivos, eles convivendo em conjunto, nesse 

conjunto de relações, interações forma o que a gente chama de meio ambiente (meio ambiente 

é qualquer eleMENTO... é qualquer FENÔMENO ... é qualquer FATO ... é qualquer COM-

PO-nente desse nosso planeta ... relacionado à VIDA ... eu não posso dizer ... que o meio 

ambiente é onde os seres vivos/seres vivos VIVEM ... apenas ... né? ... porque O SER VIVO faz 
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PARte desse meio ambiente ...[...] é uma relação MÚtua ... inteGRADA ... entre elementos vivos 

e nãos/não vivos...). 

 Devido a imposições institucionais, é função do docente propiciar ao estudante à 

apropriação do conhecimento científico. Dessa forma, relacionando e estendendo o 

conhecimento cotidiano demonstrado pelos estudantes (SegT 1), o professor sistematiza no 

SegT 2 o conhecimento apresentando uma definição mais objetiva, do ponto de vista científico, 

do que seria meio ambiente.  

A unidade de Ratificação-avaliação do SegT 2 é a parte indicada por A. O emprego do 

marcador então sinaliza o fechamento do segmento tópico (JUBRAN, 2006). Em seguida, por 

meio da uma paráfrase, o professor retoma e confirma as informações expostas na unidade de 

Explicação acerca do tópico com um enunciado conclusivo resumitivo (... então o ar:: ... o 

so::lo ... a água ... os seres vivos ... eles... convivendo em conjunto ... nesse conjunto de 

relações... interações ... forma o que a gente chama de meio am-bi-ente ...).  

À semelhança da estruturação interna do SegT 2 que é fundado no encadeamento das 

unidades de Problema(questão), Explicação e Ratificação-avaliação, constatamos a recorrência 

dessa forma de estruturação SegT → (Q) E (A) no interior dos segmentos tópicos mínimos 

SegT5, SegT15, SegT20, SegT34 da aula sob análise (ver Anexo C). 

Outra forma de estruturação, das mais recorrentes, nos SegTs mínimos da aula é o que 

se baseia no encadeamento das unidades de Esquematização inicial, Explicação e Ratificação-

avaliação, conforme ilustra o Exemplo 12: 
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Exemplo 12 

 

SegT 33: A ONG Greenpeace 

P [I aí vem as ONGs ... né? ... o papel das ONGs nesse mu::ndo que a gente vive atualmente 

... de:: ... questões ambientais .... de:: ... consciência ambiental ... MUITAS ONGs ... que 

são as organizações não governamentais ... FAZEM ações que deveriam ser praticadas 

pelo estado ... pelo GOVERNO ... né? ... dentre essas ONGs ... a mais famosa ... sem 

sombra de dúvida ... é o Greenpeace ... né? ... ]               

             [E que tem ações ... éh:: ... ambientalistas no mundo todo ... e LANÇA essa questão 

ambiental ... de forma:: ... MUITO:: ...  muito forte ... né? ...são:: ... éh:: ... manifestantes 

que INVADEM ... éh:: ... navios ... de:: ... pesca clandestina ... né? 

A3  baleias 

P BALEIAS ...  

então ... eles colocam no Cristo Redentor uma faixa ... com um protesto ... que faça a  

população refletir sobre problemas AMBIENTAIS ... né? ... e tem ações espalhadas pelo 

mundo todo ... recentemente teve até uma brasileira ... né? ... que foi presa ... por estar 

envolvida numa ação ... de:: um/numa manifestação ... contra a pesca  predatória ... né? 

...  a pesca ilegal ... ORA ... é uma pesca criminosa ... e ao invés dos pescadores estarem 

sendo presos ... quem foram presos ... os/os presos foram os manifestantes ... né? ... ] 

[A então vocês veem como a lógica capitalista ela inverte ... éh:: ... a realidade dos fatos 

... infelizmente ... né? ... ] 

 

 

 

 

 

 

 Tendo em vista a propriedade de centração tópica, o tópico do SegT 33 pode ser 

nomeado como A ONG Greenpeace, pode-se analisar o trecho delimitado por I como 

Esquematização inicial. O trecho que compõe essa unidade inicia situando o tópico dentro do 

contexto das ONGs ambientalistas como um todo para, então, citar a ONG Greenpeace, 

introduzindo, portanto, o tópico a ser explicado: aí vem as ONGs ... né? ... o papel das ONGs 

nesse mu::ndo que a gente vive atualmente ... de:: ... questões ambientais .... de:: ... consciência 

ambiental ... MUITAS ONGs ... que são as organizações não governamentais ... FAZEM ações 

que deveriam ser praticadas pelo estado ... pelo GOVERNO ... né? ... dentre essas ONGs ... a 

mais famosa ... sem sombra de dúvida ... é o Greenpeace ... né? ...  

 A unidade Problema(questão) não se configura como um grupo de enunciados 

materializados no texto, porém, podemos afirmar que, implicitamente, a questão a ser 

respondida poderia ser: Quais as ações do Greenpeace?, pois os enunciados formulados na 

unidade de Explicação, identificada por E, trazem dados que convergem para a elucidação dessa 

questão. Assim, o professor na explanação apresenta algumas ações do Greenpeace em defesa 

do meio ambiente, tais como a invasão de navios de pesca clandestinos, defesa das baleias, 

realização de protestos para fazer a população refletir, manifestação contra a pesca predatória: 

que tem ações ... éh:: ... ambientalistas no mundo todo ... e LANÇA essa questão ambiental ... 

de forma:: ... MUITO:: ...  muito forte ... né? ...são:: ... éh:: ... manifestantes que INVADEM ... 
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éh:: ... navios ... de:: ... pesca clandestina ... né? [...] ... BALEIAS ... então ... eles colocam no 

Cristo Redentor uma faixa ... com um protesto ... que faça a população refletir sobre problemas 

AMBIENTAIS ... né? ... e tem ações espalhadas pelo mundo todo ... recentemente teve até uma 

brasileira ... né? ... que foi presa ... por estar envolvida numa ação ... de:: um/numa 

manifestação ... contra a pesca  predatória ... né? ...  a pesca ilegal ... ORA ... é uma pesca 

criminosa ... e ao invés dos pescadores estarem sendo presos ... quem foram presos ... os/os 

presos foram os manifestantes ... né? ... 

A unidade de Ratificação-avaliação (circunscrita na parte do SegT33 referente a A), 

corresponde ao fechamento do SegT 33. O marcador então indicia o fecho do SegT. Nessa 

unidade o professor retoma o tópico da Explicação e expõe um comentário avaliativo negativo 

em que critica a inversão de valores imposta pelo capitalismo (então vocês veem como a lógica 

capitalista ela inverte ... éh:: ... a realidade dos fatos ... infelizmente ... né? ...). 

Pelo exposto, constatamos SegTs que explicitam uma estruturação interna fundada no 

encadeamento das unidades de Esquematização inicial, Explicação e Ratificação-avaliação. 

Essa forma de estruturação SegT → (I) E (A) é recorrente no SegT 8, SegT 17, SegT 23, SegT 

32, além do SegT 33 da aula analisada.   

Outra forma de realização da regra geral de estruturação de SegTs, com a ocorrência de 

três unidades identificada na aula expositiva em análise, é a que se funda no encadeamento 

sequencial das unidades de Esquematização inicial, Problema(questão) e Explicação (em que 

as unidades Q e E se repetem com determinada alternância). Observe o Exemplo 13: 
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Exemplo 13 

 

SegT 18: Conceito de desenvolvimento sustentável 

P         [I O CONCEITO de desenvolvimento sustentável ...   que é tão FALADO ... atualmente 

... né? ... no capitalismo ... a gente tem ... u::ma necessidade atualmente no discurso 

ambiental ... de defender esse desenvolvimento sustentável ... ]                                                        

[E1 esse conceito de desenvolvimento sustentável ... surge em MIL novecentos e oitenta 

e sete ... né? ... quinze anos depois da conferência de Estocolmo ... representantes da 

ONU/em conferências da ONU ... surge uma vertente para o modelo capitalista de 

produção ... um modelo que VISE o desenvolvimento ... priorizando ... três ... regras ... 

três critérios ... três objetivos ... ((o professor começa a anotar no quadro)) crescimento 

econô::mico ...  justiça socia::l ... ((tosse)) ... e equilíbrio ... ((pigarreado)) ambiental ... 

então ... o que a ONU tava dizendo é ... “não tem como acabar com o capitalismo ... 

então vamos MOLDAR esse capitalismo ... às necessidades do meio ambiente?” ]                                       

[Q2 e como é que eu faço isso? ... ] 

          [E2 tendo um desenvolvimento ... que priorize não SÓ o crescimento econômico ... mas 

um crescimento econômico que venha com ... justiça social ... ou seja ... a diminuição 

entre as diferenças sociais ... entre os ricos e os pobres ... DIMINUIR essa diferença ... e 

que ... preserve o meio ambiente ... que deixe o ambiente em condições ... ((canto de uma 

ave fora da escola)) a ser usado ... pelos/ pelas gerações futuras ... um exemplo muito 

claro ... na questão da indústria de papel ... que a gente já citou ... é que se você precisa 

daquela matéria prima para sua indústria ... é você fazer o reflorestamento ... desmatar e 

reflorestar ... e fazer uso  dessa/desse vegetal ... re/éh:: ... dessa madeira reflorestada ...  

((galo cantando)) ... né? ... ] 

 

 

 

 

 

 Por meio da propriedade de centração tópica, podemos definir o tópico do SegT 18 

como Conceito de desenvolvimento sustentável. Quanto à estruturação desse segmento, 

consideramos a parte delimitada por I como a unidade de Esquematização inicial, visto que nela 

é anunciado o tópico que será desenvolvido no SegT18: O CONCEITO de desenvolvimento 

sustentável ...   que é tão FALADO ... atualmente ... né? ... no capitalismo ... a gente tem ... 

u::ma necessidade atualmente no discurso ambiental ... de defender esse desenvolvimento 

sustentável ...  

 A unidade Problema(questão) não é uma unidade obrigatória e nem sempre é explicitada 

no SegT. Assim sendo, o SegT18 não apresenta explicitamente o Problema(questão) inicial, 

que corresponderia à unidade Q1. No entanto, essa Q1 poderia ser formulada explicitamente 

tal qual a questão interrogativa O que é o desenvolvimento sustentável?  

Diante disso, na unidade de Explicação, delimitada por E1, teríamos para esse 

questionamento implícito(Q1) a resposta acerca do que é o desenvolvimento sustentável: esse 

conceito de desenvolvimento sustentável ... surge em MIL novecentos e oitenta e sete ... né? ... 

quinze anos depois da conferência de Estocolmo ... representantes da ONU/em conferências 

da ONU ... surge uma vertente para o modelo capitalista de produção ... um modelo que VISE 
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o desenvolvimento ... priorizando ... três ... regras ... três critérios ... três objetivos ... ((o 

professor começa a anotar no quadro)) crescimento econô::mico ...  justiça socia::l ... ((tosse)) 

... e equilíbrio ... ((pigarreado)) ambiental ... então ... o que a ONU tava dizendo é ... “não tem 

como acabar com o capitalismo ... então vamos MOLDAR esse capitalismo ... às necessidades 

do meio ambiente?” Essa pode ser identificada como a unidade de Explicação (E1) porque o 

professor elabora conjuntos de enunciados com a finalidade de explanar o tópico do SegT18 

(conceito de desenvolvimento sustentável). Desse modo, ele expõe objetivamente que o 

conceito surgiu em 1987, 15 anos depois da Conferência de Estocolmo, em uma conferência da 

ONU, situando a emergência do conceito no tempo e no espaço. Em seguida, o professor 

explana o tópico, definindo-o da seguinte forma: o desenvolvimento sustentável é uma vertente 

para o modelo de produção capitalista. Esse é um modelo de desenvolvimento que visa o 

crescimento econômico com justiça social e equilíbrio ambiental. Ao final da unidade E1, o 

professor cita o discurso de outrem, atribuindo o que é dito à ONU, e enuncia uma pergunta, 

que apesar da entonação ascendente, não constitui necessariamente uma questão a ser 

respondida, por isso caracteriza-se como uma pergunta retórica (então ... o que a ONU tava 

dizendo é ... “não tem como acabar com o capitalismo ... então vamos MOLDAR esse 

capitalismo ... às necessidades do meio ambiente?). Observe-se que, antes da pergunta, há uma 

locução com um verbo (dizer), que funciona como um verbo discendi declarativo, afirmativo, 

para introduzir o discurso da ONU (então ... o que a ONU tava dizendo é ...). Logo, o final da 

unidade E1 poderia ser enunciado como declarativo, como, por exemplo, “A ONU diz que não 

tem como acabar com o capitalismo, mas ele pode ser moldado às necessidades do meio 

ambiente”. Com esse enunciado, o professor encerra a unidade de Explicação E1.  

Subsequente à E1, há uma unidade de Problema (questão), na parte delimitada por Q2, 

que se manifesta por meio do questionamento explícito: e como é que eu faço isso? A pergunta 

em Q2 funciona, na estruturação interna do SegT18, como uma unidade articuladora, 

estabelecendo uma relação de conexão entre as unidades E1 e E2. Num movimento 

retrospectivo, o marcador discursivo e (em Q2) evidencia a sua articulação com E1. Além disso, 

Q2 retoma a unidade E1, através do anafórico isso, cujo sentido pode ser recuperado na unidade 

imediatamente anterior (E1) e refere-se à harmonização do Capitalismo com o meio ambiente. 

Num movimento prospectivo, Q2 estabelece uma relação com E2, visto que essa pergunta 

implica necessariamente uma resposta (E2). Em outras palavras, Q2 contribui para o 

desenvolvimento tópico, uma vez que a resposta para ela relaciona-se à ao tópico do SegT 18. 

Ademais, tal questão não foi elaborada para ser respondida, pois o professor pergunta e 
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responde ele mesmo. Ela é lançada para estimular o estudante a recuperar na memória o que 

fora explanado anteriormente em E1.    

 Ainda no SegT 18, há uma segunda unidade de Explicação, delimitada por E2, que 

corresponde à resposta para a questão em Q2 (e como é que eu faço isso?).  Na unidade E2, o 

professor inicia a resposta formulando enunciados parafrásticos que relacionam-se ao que havia 

explanado em E1 acerca do tópico, expandindo a explicação a fim de garantir a compreensão. 

Assim, o professor reafirma que a forma de adaptar o Capitalismo ao meio ambiente é através 

do desenvolvimento que priorize não só o crescimento econômico, mas um crescimento 

econômico que venha com justiça social, ou seja, com a diminuição entre as diferenças sociais 

entre os ricos e os pobres e que preserve o meio ambiente deixando-o em condições de ser usado 

pelas gerações futuras. Além disso, o professor acrescenta à explanação o exemplo da indústria 

de papel acerca do tópico em desenvolvimento (um exemplo muito claro ... na questão da 

indústria de papel ... que a gente já citou ... é que se você precisa daquela matéria prima para 

sua indústria ... é você fazer o reflorestamento ... desmatar e reflorestar ... e fazer uso 

dessa/desse vegetal ... re/éh:: ... dessa madeira reflorestada ...  [...] né?). Na unidade de 

Explicação E2, a exposição de um caso particular referente ao tópico em questão (que é um 

conceito) o torna mais concreto e, desse modo, favorece a sua compreensão. 

Em resumo, identificamos uma forma de realização da regra geral de estruturação de 

SegTs, com a ocorrência de três unidades que se encadeam sequencialmente: Esquematização 

inicial, Problema(questão) e Explicação (que se repetem alternadamente). Essa forma de 

estruturação pode ser configurada tal como SegT→ (I) E1 (Q2 E2), que estrutura o SegT 18 e 

o SegT 30; e SegT→ (I) E1 (Q2 E2) (Q3 E3) que estrutura o SegT 9 (ver Anexo C). 

Outra forma de realização da regra geral de estruturação de SegT com a manifestação 

de três unidades tópicas ocorre no SegT 16 e SegT 26 (ver Anexo C). Essa a estruturação se 

baseia no encadeamento das unidades de Problema(questão), Explicação e Ratificação-

avaliação, com uma repetição da unidade de Explicação. Essa estruturação pode ser assim 

sintetizada: SegT→ E1 (Q2 E2) (A), como atesta o Exemplo 14: 
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Exemplo 14 

 

SegT 16: A proposta dos países pobres 

P         [E1 mas obviamente isso não foi aceito pelos países pobres ... que ainda não tinham 

geração de riqueza e desenvolvimento ... ORA se ninguém mais vai poder mais crescer 

... então a gente vai pra todo sempre ser ... pobre e subdesenvolvido ... isso não é justo...                                                                                                  

               aí ... o grupo dos países pobres ... disseram que NÃO ... essa política de crescimento 

zero ... NÃO era viável para países pobres não ... ] 

[Q2 e o que é que eles lançam nessa conferência de Estocolmo? ... ((pausa mais longa))] 

[E2 uma política... de crescimento econômico ... SEM preocupação ambiental ... vocês 

já destruíram as suas florestas ... vocês já degradaram o meio ambiente ... construíram 

riqueza e desenvolvimento ... e agora quer que a gente também não faça o mesmo? ... 

vocês vão continuar ricos e desenvolvidos ...  e a gente pobre e subdesenvolvido? ... ] 

[A os países subdesenvolvidos ... os países pobres ... NÃO aceitaram essa política de 

crescimento zero ... e lançaram o crescimento econômico a qualquer CUSTO ... ] 

 

  

 

 

 

 O tópico do SegT 16 pode ser nomeado A proposta dos países pobres, conforme 

anunciado previamente no SegT 14. O SegT 16 não revela uma unidade de Esquematização 

inicial (I), mas se partirmos da análise do SegT como um todo, observamos que os SegTs 

mínimos SegT 14, SegT 15, SegT 16 e SegT 17 (unidades aqui analisadas) são parte desse SegT 

maior que constitui um conjunto mais abrangente de enunciados acerca do tópico Conferência 

de Estocolmo. Em vista disso, o professor anuncia no final do SegT 14 (na unidade de 

Explicação) os tópicos que serão abordados mais adiante no SegT 15 e SegT 16:  [...] nessa 

conferência ... surgiram duas propostas para tentar minimizar as ... as degradações ambientais 

... uma proposta defendida pelos países RICOS ... e outra proposta ... defendida pelos países... 

pobres... Portanto, podemos considerar que a realização da unidade de Esquematização inicial 

do SegT 16 se realizou num ponto bem anterior, ou seja, no SegT 14. 

 O SegT 16 também não manifesta textualmente a unidade de Problema(questão) que 

equivaleria à Q1. Contudo, Q1 é recuperável inferencialmente com base em informações do 

SegT 15 precente, no qual o professor trata da proposta dos países ricos para tentar minimizar 

a degradação ambiental (os países RIcos ... eles diziam o quê? ... que a/a partir dali ... a política 

de crescimento deveria ser zero ... ou seja ... NENHUM país poderia CRESCER 

economicamente mais ...  [...]). Além disso, na unidade de Explicação E1 do SegT 16, o 

professor expõe a posição dos países pobres em relação à proposta dos países ricos. Como uma 

pergunta deve ser coerente com o tópico da resposta/explicação/explanação Q1 pode ser 

explicitada por meio da pergunta: “Qual a posição dos países pobres em relação à proposta de 

crescimento zero dos países ricos?” 
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 Assim, na unidade de Explicação delimitada por E1, o professor expõe o 

posicionamento contrário dos países ricos no que concerne à proposta de crescimento zero para 

os países subdesenvolvidos, marcado pelo uso do conectivo mas, indicativo de oposição (mas 

obviamente isso não foi aceito pelos países pobres ...). O professor, com o uso do modalizador 

obviamente, deixa transparecer a sua opinião acerca do que está enunciando, não deixando 

dúvidas de que só poderia ser esse o posicionamento dos países pobres. Na sequência, o 

professor expõe argumentos que justificam a posição contrária à política de crescimento zero, 

ou seja, os países pobres ainda não tinham geração de riqueza e desenvolvimento e se nenhum 

país mais pudesse crescer, seria para todo o sempre pobre e subdesenvolvido (... que ainda não 

tinham geração de riqueza e desenvolvimento ... ORA ... se ninguém mais vai poder mais 

crescer ... então a gente vai pra todo sempre ser pobre e subdesenvolvido? ... isso não é justo 

...). A pergunta retórica estimula a reflexão sobre a consequência da proposta dos países ricos 

para os pobres, podendo levar o estudante a se convencer de que a proposta não é justa, como 

avalia o professor. Na sequência, o professor reitera a posição dos países pobres e coloca a 

palavra “não” em relevo (identificado pela altura da voz) para chamar a atenção dos estudantes 

acerca da informação e indicar a sua importância para a compreensão do tópico (aí ... o grupo 

dos países pobres ... disseram que NÃO ... essa política de crescimento zero ... NÃO era viável 

para países pobres não ...). 

Em seguida, no SegT 16 há uma unidade de Problema(questão) explícita que 

corresponde ao trecho delimitado por Q211 constituída pelo enunciado interrogativo direto e o 

que é que eles lançam nessa conferência de Estocolmo? ... Essa unidade Q2 opera na amarração 

das unidades E1 e E2 estabelecendo um todo coeso e coerente. A conexão entre E1 e Q2 é 

explicitada pelo conectivo e, que estabelece uma relação de continuação desta primeira para a 

segunda unidade. Outrossim, a compreensão da pergunta Q2 é construída com base na unidade 

anterior (E1) que vinha explicitando que o grupo dos países pobres disseram que NÃO ... essa 

política de crescimento zero NÃO era viável para os países pobres não ...] [e o que é que eles 

(os países pobres) lançam nessa Conferência de Estocolmo? De modo prospectivo, Q2 

relaciona-se diretamente com E2 visto que uma resposta deverá ser construída com relação ao 

mesmo tópico, garantindo, portanto, a continuidade tópica. Lançada a questão, cria-se uma 

expectativa de resposta e, com isso, o professor chama a atenção para o tópico a ser 

desenvolvido.  

                                                           
11 Nos referimos a essa unidade como Q2 por considerar que a Q1 está implícita e é respondida em E1. Na 

sequência, seria elaborada uma Q2 e sua explicação estaria em E2. 
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A parte delimitada por E2 pode ser considerada a unidade de Explicação, pois apresenta 

um conjunto de enunciados que convergem para responder o enunciado interrogativo da 

unidade Q2 (e o que é que eles lançaram nessa Conferência de Estocolmo?). Assim como 

pergunta, o próprio professor responde que os países pobres lançaram uma política... de 

crescimento econômico ... SEM preocupação ambiental ... que se justifica pelas seguintes 

razões (expressas por meio de perguntas retóricas): os países ricos já destruíram suas florestas, 

já degradaram o meio ambiente para construir riqueza e desenvolvimento, portanto os países 

pobres também podem fazer o mesmo; além disso, enquanto eles vão continuar ricos e  

desenvolvidos, os outros vão continuar sendo países pobres e subdesenvolvidos.      Ademais, 

na unidade E2 as perguntas retóricas são utilizadas para estimular os estudantes a refletir sobre 

o tópico em andamento e, consequentemente, conduzi-los por uma linha de raciocínio que os 

leve à concordar com a proposta dos países pobres, explanada pelo professor.  (... vocês já 

destruíram as suas florestas ... vocês já degradaram o meio ambiente ... construíram riqueza e 

desenvolvimento ... e agora quer que a gente também não faça o mesmo? ... vocês vão continuar 

ricos e desenvolvidos ... e a gente pobre e subdesenvolvido?)  

Finalmente, a unidade de Ratificação-avaliação, delimitada por A, pode ser assim 

reconhecida por fazer o fechamento do SegT. Nessa unidade o professor retoma e resume o as 

ideias defendidas ao longo da explanação no SegT 16 (os países subdesenvolvidos ... os países 

pobres ... NÃO aceitaram essa política de crescimento zero e lançaram o crescimento 

econômico a qualquer CUSTO).  

Sintetizando, a estruturação dos SegT 16 e SegT 26 ocorre com base no encadeamento 

sequencial das unidades Problema(questão), Explicação e Ratificação-avaliação ou, de forma 

mais sistemática o SegT→ E1 (Q2 E2) (A).  

Portanto, podemos considerar que essa forma de estruturação fundamenta-se na regra 

geral. Em resumo, como prevê a regra, teríamos a unidade de Esquematização inicial que se 

realiza em outro SegT ; uma unidade Q1 implícita que antecede a unidade E1 (que responde a 

Q1); na sequência uma Q2 explícita seguida de uma E2 (cuja repetição também é prevista pela 

regra geral) e uma unidade de A que fecha o SegT. 
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4.2.3 Formas de realização da regra geral de estruturação de Segmentos Tópicos mínimos 

com duas unidades tópicas 

 

 Uma forma de realização da regra geral de estruturação de SegTs mínimos recorrente 

é a que se baseia no encadeamento das unidades de Esquematização inicial e Explicação, 

conforme ilustra o Exemplo 15: 

 

Exemplo 15 

 

SegT 25: Rio-92 

P           [I então ... continuando ... a segunda grande conferência internacional foi a Rio Noventa                                    

e Dois ... ] 

A1 ( ) 

P [E Rio ... Rio ... de Janeiro ... Brasil ... mil novecentos e noventa e dois ... também 

chamada de Conferência da Terra ou Cúpula da Terra ... foi a priMEIRA GRANde 

conferência internacional ... reuniu mais de cento e setenta países ... né? ... e se construiu 

MUItos e muitos conhecimentos ... foram assinados muitos acordos ... né? ... se falou 

muito sobre as questões ambientais nessa conferência ... e se produziram ... foram 

produzidos ... quatro documentos ... ] 

 

 

 

 

 

A partir da propriedade de centração tópica, podemos definir o tópico do SegT 25 como 

Rio-92. Na unidade de Esquematização inicial, referente à parte delimitada por I, o professor 

anuncia o tópico que será explicado adiante e situa a Rio-92 no âmbito das conferências 

internacionais (então ... continuando ... a segunda grande conferência internacional foi a Rio 

Noventa e Dois ...).  

A unidade de Problema(questão) é considerada facultativa e pode não ser explicitada no 

SegT, à semelhança do que ocorre no SegT 25. No entanto, mesmo que a unidade Q não se 

manifeste textualmente, ela é recuperável por inferência com base na unidade de 

Esquematização inicial ou mesmo da Explicação. Assim sendo, a questão a ser respondida 

poderia ser expressa tal qual o enunciado interrogativo “O que foi a Rio-92?”.   

A parte delimitada por E constitui a unidade de Explicação, dado que, nessa parte, o 

professor formula conjuntos de enunciados que convergem para a explanação do que seria a 

Rio-92 (tópico do SegT 25). Assim, inicialmente o professor situa o tópico no tempo e no 

espaço e, na sequência, explica por meio da definição o que foi a Rio-92 (Rio ... Rio ... de 

Janeiro ... Brasil ... mil novecentos e noventa e dois ... também chamada de Conferência da 

Terra ou Cúpula da Terra ... foi a priMEIRA GRANde conferência internacional ... reuniu mais 
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de cento e setenta países ... né? ... e se construiu MUItos e muitos conhecimentos ... foram 

assinados muitos acordos ... né? ... se falou muito sobre as questões ambientais nessa 

conferência ... e se produziram ... foram produzidos ... quatro documentos ...  

A unidade de Ratificação-avaliação não se realiza no SegT 25, visto que não há 

evidências de enunciados que concorram para o fechamento do SegT com retomadas, 

confirmações ou avaliação de ideias, fatos ou conceitos abordados anteriormente. Isso se 

justifica se levarmos em consideração que, num nível mais alto da hierarquia tópica há um SegT 

mais amplo, cujo tópico é a Conferência Rio-92 e os SegTs mínimos 25, 26, 27, 28 e 29 

constituem as partes desse SegT. Assim, o primeiro SegT 25 faz a abertura do tópico do SegT 

define o que foi a Rio-92 e anuncia que foram produzidos 4 documentos, os quais formam um 

tópico tratados em cada um dos quatro SegTs mínimos seguintes (SegT 26: A Agenda 21; SegT 

27: A Convenção da Biodiversidade; SegT 28: A Convenção do Clima; SegT 29: A Declaração 

dos Princípios das Florestas). Como o último enunciado do SegT 25 cita 4 documentos, 

indicando prosseguimento do tópico não há fechamento desse SegT, logo, não se realiza a 

unidade de Ratificação-avaliação (... se falou muito sobre as questões ambientais nessa 

conferência ... e se produziram ... foram produzidos ... quatro documentos...). Já nos SegTs 

mínimos subsequentes (26, 27, 28, 29) não se identifica a unidade Esquematização inicial (ver 

Anexo C).  

Em síntese, o SegT 25 se estrutura com base no encadeamento sequencial de apenas 

duas unidades: Esquematização inicial e Explicação. Essa forma de estruturação SegT→ (I) E, 

é recorrente, além do SegT 25, nos SegTs mínimos SegT 3, SegT 4, SegT 14 e SegT19 da aula 

analisada.  

Identificamos ainda outra forma de realização da regra geral de estruturação que se 

baseia no encadeamento sequencial das unidades de Explicação e Ratificação-avaliação, 

conforme demonstra o Exemplo 16: 

 

Exemplo 16 

 

SegT 31: A COP 15 

P          [E a gente teve a COP vinte/quinze ... que foi na Dinamarca ... né? ... em dois mil e nove... 

que tinha como o/como objetivo substituir o protocolo de Kyoto ... que tava pra ser 

vencido ... né? ... o protocolo de Kyoto tinha uma validade de dez anos ... então ele ... éh 

... é ... de vinte anos ... e ele já estava pra ser vencido ... né? ... e aí ... ele vai ser ... éh ... 

reestudado ... vai ser reanalisado ... ] 

[A mas ... infelizmente muitos países continuaram a/continuaram sem assinar ... né? ... ] 
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O SegT 31, cujo tópico é nomeado A COP 15, não realiza a unidade de Esquematização 

inicial, nem a unidade de Problema(questão), iniciando diretamente com a unidade de 

Explicação. No entanto, com base nessa unidade, é possível explicitar a unidade Q pela 

pergunta O que foi a COP 15?  

A resposta a essa questão corresponde à unidade de Explicação, na parte demarcada por 

E, na qual o professor define que A COP 15 foi uma conferência que aconteceu na Dinamarca 

em 2009 e tinha como objetivo substituir o Protocolo de Kyoto que estava próximo de vencer. 

O Protocolo de Kyoto tinha uma validade de dez, vinte anos e como estava próximo de vencer, 

seria reestudado, reanalisado. 

A unidade de Ratificação-avaliação é iniciada pelo marcador mas e terminada pelo 

marcador né? também identificada pela entonação conclusa do enunciado. O enunciado 

conclusivo que constitui essa unidade A não se refere diretamente ao tópico do SegT (A COP 

15), mas ao Protocolo de Kyoto, tratado a ser reanalisado na 15ª Conferência das Nações Unidas 

sobre as Mudanças Climáticas (COP 15 ou Conferência da Partes). Nesse enunciado o professor 

informa o resultado negativo do tratado, enunciando indiretamente a sua opinião sobre ela, 

manifestada pelo modalizador infelizmente (mas infelizmente muitos países continuaram 

a/continuaram sem assinar ... né?). Assim, efetivamente essa unidade A indica apenas o fim 

do SegT.  

Em suma, essa forma de estruturação que se funda no encadeamento sequencial das 

unidades de Esquematização inicial e Explicação ou SegT→ E (A), é recorrente no SegT 22, 

SegT 28 e SegT 31.  

Outra forma de realização da regra geral de estruturação é a que se baseia no 

encadeamento das unidades de Pergunta(questão) e Explicação. Essa Forma de Estruturação 

pode se configurar como: SegT→ (Q) E, como ocorre no SegT10; como ilustra o Exemplo 17: 
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Exemplo 17 

 

SegT 10: Consumidor compulsivo 

A6  [Q ((pergunta incompreensível))  

P ((o professor não compreende a pergunta)) 

A6 ((o aluno repete a pergunta, mas não é possível ouvi-la)) ] 

P [E não ... não ... não ... quando/a felicidade é algo pessoal ... quando a felicidade ... ela 

tem que partir de dentro pra fora ... e não de fora pra dentro... as pessoas que se sentem 

felizes comprando ... consumindo ... elas estão com algum distúrbio neurológico ... 

psicológico ((toca o sinal)) ... precisa de tratamento aí ... né? ...  

porque é uma válvula de escape aí ... a mesma coisa ... é uma pessoa que BEbe ... que 

FUma ... que se DROga ... é uma pessoa que ... se sente feliz consumindo ... em excesso 

... sem necessidade ... ] 

A7  (tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai) 

P oi? ... 

A7  tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai ...  

             ((risos e comentários da turma)) 

 

 

 

 

 

O SegT 10, cujo tópico foi nomeado Consumidor compulsivo, inicia diretamente com 

uma pergunta relacionada ao tópico sobre o qual o professor vinha discorrendo no SegT 

anterior. Mesmo diante da impossibilidade de identificá-la (porque o aluno fala em voz baixa), 

é perceptível que trata-se de uma questão interrogativa, principalmente, devido à entonação 

ascendente. Ademais, pressupomos que o problema enunciado condiz com uma questão 

interrogativa fechada, em razão de a resposta iniciar com “não”. Assim, a questão enunciada 

por A6 corresponde à unidade de Problema (questão). O estudante lançar uma questão para que 

o professor responda é um fato raro na aula em análise. A questão apresentada por A6, além de 

promover uma interação mais efetiva, introduz o tópico do SegT. Além disso, o aluno colabora 

para o desenvolvimento do tópico da aula já que, para a pergunta é necessária uma resposta. 

A unidade de Explicação corresponde à parte delimitada em E, em que o professor 

responde ao problema colocado pelo estudante. Concorrendo para isso, ele explica que a 

felicidade é algo pessoal e ela tem que partir de dentro para fora e define o consumismo 

afirmando que há pessoas que pensam que a felicidade vem de fora para dentro e, como 

consequência disso, muitas delas se sentem felizes comprando, consumindo em excesso. 

Continuando a exposição, o professor afirma que quando isso ocorre, verifica-se que essas 

pessoas estão com algum distúrbio psicológico, portanto precisam de um tratamento. E 

acrescenta ainda que o consumo compulsivo é uma válvula de escape. Por fim, explicita (por 

meio de uma comparação) que uma pessoa que consome em excesso, sem necessidade, 

assemelha-se a uma pessoa que bebe, que fuma, que se droga.  
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Essa forma de realização da regra geral de estruturação que se baseia no encadeamento 

das unidades de Pergunta(questão) e de Explicação, além de se configurar como SegT→ (Q) E 

(tal como no SegT 10), pode se configurar como SegT→ (Q1) E1 (Q2 E2), ou seja, com a 

particularidade da repetição e da alternância entre essas duas unidades na estruturação do SegT. 

Observe o Exemplo 18: 

 

Exemplo 18 

 

SegT 21: Ampliação das empresas sustentáveis 

P  [Q1 e como é que a gente faz pra ampliar essas empresas? ... como é que a gente faz? ... 

pedindo para elas serem sustentáveis? ... ]                                                   

            [E1 elas não vão nos ouvir ... elas não entendem ... elas só entendem U::MA uma ação ... 

que é o lucro ... ] 

            [Q2 e como é que elas geram o lucro? ... ] 

            [E2 a partir do nosso poder de compra ... a gente privilegiando marcas responsáveis 

ecologicamente ... ambientalmente ... essas marcas elas crescem ... e as outras que não 

são ... vão desaparecer ou vão ter que se adequar ... ] 

 

 

 

 

 

 No SegT 21, cujo tópico é a Ampliação das empresas sustentáveis, não é realizada a 

unidade de Esquematização inicial. No entanto, do ponto de vista das relações intertópicas, essa 

unidade pode ser recuperada no SegT 20, dado que os enunciados que constituem a unidade de 

Avaliação do SegT 20 realizam a transição entre o SegT 20 e o SegT 21 (então Infelizmente ... 

POUCAS são as indústrias ... POUCAS são as empresas ... que têm ... dentro do seu modelo 

de produção ... os conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável...). Nesse sentido, a 

unidade A realiza o fechamento do SegT 20 e faz referência ao que fora explicado 

anteriormente, isto é, o professor que vinha falando sobre o uso sustentável da água pela 

indústria encerra avaliando que poucas são as indústrias que tem o modelo de produção 

sustentável. Ao mesmo tempo, essa unidade A do SegT 20 contribui também para a introduzir 

o tópico seguinte (SegT 21), pois ao colocar em relevo que POUCAS são as indústrias, 

POUCAS são as empresas que têm esse modelo de produção sustentável, passa a focalizar a 

quantidade das empresas sustentáveis, favorecendo o surgimento do tópico que trata da 

ampliação dessas empresas. 

 A unidade de Problema(questão), delimitada por Q1, é constituída por uma série de 

questionamentos sobre como fazer para ampliar o número de empresas sustentáveis (e como é 

que a gente faz pra ampliar essas empresas? ... como é que a gente faz? ... pedindo para elas 

serem sustentáveis?... ). Essas perguntas são formuladas com a finalidade de suscitar a reflexão 
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sobre o tópico do SegT 21 e, além do mais, contribuem para o desenvolvimento do tópico, já 

que implicam a formulação de uma resposta cujo tópico deve ser o mesmo.  

Em seguida, a unidade de Explicação E1 corresponde a resposta à questão anterior, na 

qual o professor explica que o número de as empresas não vão ser ampliado através de um 

pedido para que sejam sustentáveis. Elas não entendem o que é isso porque só visam ao lucro.  

(elas não vão nos ouvir ... elas não entendem ... elas só entendem U::MA ação ... que é o lucro 

...). A resposta negativa evidencia que o professor pretende dar continuidade ao tópico da aula. 

Assim, ele continua formulando mais um par de pergunta e resposta. 

Uma segunda unidade de Problema(questão) correspondente a Q2 conecta as ideias 

expressas nas unidades E1 e E2, promovendo a continuidade/progressão do tópico do SegT 21. 

Além disso, essa pergunta (e como é que elas geram lucro?) constitui um meio de levar os 

estudantes à reflexão e de conduzi-los a uma conclusão preestabelecida pelo professor. 

 A unidade de Explicação, delimitada por E1 responde à questão em Q2. Nela, o 

professor explica que as empresas geram lucro a partir do nosso poder de compra. Finalizando 

a explicação, o professor elucida o problema principal afirmando que o modo de ampliar as 

empresas sustentáveis é se nós, consumidores, privilegiarmos as marcas responsáveis 

ecologicamente, ambientalmente. Em consequência disso, essas marcas crescerão, e as outras 

que não são responsáveis ambientalmente vão desaparecer ou vão ter que se adequar.  

 Em suma, a estruturação do SegT 21 é feita com base na alternância entre perguntas 

(unidades Q1 e Q2) e respostas (unidades E1 e E2) feitas pelo professor e isso possibilita o 

desenvolvimento sequencial e ininterrupto do tópico do SegT 21. Além do mais, essa 

alternância revela o propósito do professor de levar os estudantes a construir, junto com ele, 

uma linha de raciocínio, a fim de que eles cheguem à compreensão do conteúdo. 

 No SegT 21 não se realiza a unidade de Ratificação-avaliação, uma vez que não foram 

identificados enunciados que retomam ou confirmam uma ideia, um conceito, um fato 

explicitado em uma das unidades anteriores. 

 Essa forma de realização da regra geral de estruturação que se baseia no 

encadeamento das unidades de Pergunta(questão) e de Explicação, com a particularidade da 

repetição alternada entre essas duas unidades, sistematizada como SegT→ (Q1) E1 (Q2 E2), 

ocorre, além do SegT 21, no SegT 13 (ver Anexo C). 
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4.2.4 Realização da regra geral de estruturação de Segmentos Tópicos mínimos com 

apenas uma unidade tópica 

 

Além dos SegTs que se estruturam fundados na relação entre quatro unidades 

(Esquematização inicial, Problema(questão), Explicação e Ratificação-avaliação), três ou duas, 

verificamos uma forma de estruturação que apresenta uma só dessas unidades. Na análise do 

processo de estruturação dos SegTs, conferimos que apenas a unidade de Explicação ocorre 

sozinha dentro de um SegT. Atente para o Exemplo 19: 

 

Exemplo 19 

 

SegT 29: A Declaração dos Princípios sobre as Florestas 

P [E Convenção da Biodiversidade ... se falou muito sobre a diversidade do planeta ... e formas 

de se manter essa biodiversidade em patamares ... num é? ... sustentáveis ... evitar as 

extinções ... da fauna e da flora ...] 

 

 

 

 

 

 

O tópico do SegT 27 pode ser nomeado A Convenção da Biodiversidade. Esse SegT, 

não revela uma unidade de Esquematização inicial (I), no entanto, observamos que em um nível 

maior da hierarquia tópica, os SegTs mínimos SegT 25, SegT 26, SegT 27 e SegT 28 e SegT 

29 (unidades aqui analisadas) são parte de um SegT maior que constitui um conjunto mais 

abrangente de enunciados acerca do tópico Rio-92. Nesse sentido, o início desse SegT maior 

corresponde ao SegT 25. Nele o professor anuncia o tópico, explica o que foi a Conferência 

Rio-92, e cita quatro documentos produzidos nessa conferência ([...] se falou muito sobre as 

questões ambientais nessa conferência... e se produziram ... foram produzidos ... quatro 

documentos ...). Então, podemos considerar que, ao citar que foram produzidos quatro 

documentos (no final da unidade de Explicação do SegT 25), o tópico do SegT 27 é anunciado 

e situado.  Portanto, podemos recuperar a unidade de Esquematização inicial do SegT 27 num 

ponto bem anterior, ou seja, no SegT 25. 

 O SegT 26 também não manifesta textualmente a unidade de Problema(questão), mas 

ela pode ser inferida com base na unidade de Explicação, tal qual o enunciado interrogativo: 

Quais temas foram discutidos da Convenção da Biodiversidade? 

Nesse SegT 27, apenas a unidade de Explicação é realizada. Nela o professor explica 

resumidamente, que na Convenção da Biodiversidade se falou sobre a diversidade do planeta e 
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as formas de manter essa biodiversidade em níveis sustentáveis e como evitar a extinção da 

fauna e da flora. 

A unidade de Ratificação-avaliação também não se realiza nesse SegT 27. 

Semelhante ao que ocorre no SegT 27, o SegT 29 manifesta apenas a unidade de 

Explicação, como pode ser observado no Exemplo 20: 

 

Exemplo 20: 

 

SegT 29: A Declaração dos Princípios sobre as Florestas 

P [E e a declaração dos princípios da/sobre as florestas ... né? ... que visava aí ... também ... 

maneiras .... métodos de se preservar as florestas ... principalmente as tropicais ... as 

equatoriais ... do nosso planeta ... como a floresta Amazô::nica ... a do Co::ngo ... a da 

Indoné::sia ... que ainda EXISTEM... em quantidade relativamente elevada ... se 

comparadas às florestas temperadas ... que são praticamente não existentes ... né? ... aí:: ... 

elas estão em quantidades superiores ... ((pigarro)) ... ] 

 

 

 

 

 

 

  

  

Na unidade de Explicação do SegT 29 o professor explica do que trata a Declaração dos 

Princípios sobre as Florestas: um documento produzido na Rio-92 que trata da conservação e 

do desenvolvimento sustentável dos vários tipos de florestas do nosso planeta, entre as quais o 

professor cita as tropicais, equatoriais, temperadas.  

Em resumo, verificamos que é possível que a estruturação de um SegT se realize com 

apenas uma das unidades tópicas: a unidade de Explicação. Assim, essa forma de estruturação 

SegT → E ocorre no SegT 27 e SegT 29. 

 Conforme verificamos no decurso da pesquisa, a regra de estruturação Esquematização 

inicial – Problema – Explicação – Ratificação, formalizada em SegT → (I) (Q) ... E ... (A) 

sintetiza as mais diversas formas de estruturação tópica que um SegT mínimo pode apresentar 

na aula expositiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos SegTs mínimos que compõem a aula em análise, observamos no 

que se refere à estruturação interna, que os SegTs não são da mesma natureza composicional e 

funcional. Em trabalho anterior, Pinheiro (2010) já observara que a dimensão composicional da 

organização tópica apresenta uma dimensão pragmática ligada a uma intenção comunicativa. 

Essa dimensão está na base do conceito de sequência proposta por Adam (2008). Pinheiro 

(2010) mostra que os textos/discursos têm uma finalidade global, para a qual convergem outras 

finalidades específicas. Tais finalidades (narrar fatos, expor motivos, defender um ponto de 

vista, entre outros) são obtidas por meio de diferentes formas de organização textual, ou seja, 

através de sequências. Nesse sentido, podemos afirmar que, na aula expositiva, os SegTs se 

atualizam em alguma sequência (narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa ou dialogal).  

No entanto, de modo geral, nos SegTs dessa aula as sequências explicativas são as mais 

recorrentes, e mesmo aqueles que apresentam sequências narrativas, argumentativas ou 

dialogais se mostram convergentes para a finalidade global da aula que é explicar.  

Assim, o processo de estruturação interna dos SegTs mínimos baseia-se no 

encadeamento sequencial das unidades Esquematização inicial, Problema (questão), 

Explicação e Ratificação-avaliação, terminologia referente às fases das sequências explicativas 

de Adam (2008), que se aproximam por se configurarem como unidades de organização 

textual/discursiva. Os termos Esquematização inicial, Problema (questão), Explicação e 

Ratificação-avaliação, empregados para nomear as unidades de estruturação intratópica 

relacionam-se à estrutura explicativa, mas também mantém alguma relação com a estrutura do 

próprio evento aula, visto que ela apresenta essas fases. Dessa forma, podemos considerar que 

Esquematização inicial, Problema (questão), Explicação e Ratificação-avaliação são as 

unidades mínimas que organizam os SegTs da aula expositiva. 

Embora se proponha que a regra geral de estruturação do SegT mínimo da aula é aquela 

que se constrói com base na ordenação das unidades Esquematização inicial, Problema 

(questão), Explicação e Ratificação-avaliação, as quais ocorrem nessa sequência, isso não 

significa que essas quatro unidades ocorram obrigatoriamente em um SegT. Portanto, existe a 

possibilidade de SegTs se estruturem com base em três, duas, ou mesmo apenas uma dessas 

unidades, que se conformam de diferentes modos.  

Nessa direção, as formas mais recorrentes de organização de SegTs mínimos que se 

baseiam no encadeamento sequencial de três unidades tópicas são: a forma SegT → (Q) E (A), 
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que estrutura 5 dos 34 SegTs (ou a forma de estruturar aproximadamente 15% dos SegTs); e a 

forma SegT → (I) E (A), que estrutura outros 5 dos 34 SegTs da aula (ou aproximadamente 

15% dos SegTs). Entre as mais recorrentes formas de estruturação de SegTs mínimos que se 

baseiam no encadeamento sequencial de duas unidades tópicas, identificamos a forma SegT → 

(I) E, em 5 dos 34 SegTs, o que corresponde a quase 15% dos SegTs; e a forma SegT → E (A), 

que estrutura 3 dos 34 SegTs ou quase 8% dos SegTs da aula analisada. 

No caso do SegT se organizar com base em apenas uma unidade tópica isso ocorre 

apenas com a unidade de Explicação (em 2 SegTs ou aproximadamente 5% dos SegTs). Além 

disso, essa é a única unidade tópica que se realiza em todos os SegTs da aula analisada, logo, 

ela define-se como uma unidade essencial e obrigatória no processo de estruturação. Tais 

observações levam à confirmação da hipótese que o processo de estruturação dos SegTs está 

vinculado à finalidade global da aula que é explicar e, consequentemente, ratifica a 

pressuposição mais ampla de Penhavel (2010) que a estruturação dos SegTs vincula-se ao 

objetivo de cada gênero textual.  

Em relação às unidades de Esquematização inicial, Problema(questão) e Ratificação-

avaliação, apesar de serem consideradas facultativas, não constituem unidades dispensáveis, 

visto que o sentido do tópico se constrói com base na conexão dessas unidades 

interdependentes.  Assim como a organização geral do evento aula é composto de uma abertura, 

um desenvolvimento e um fechamento, na construção interna de cada SegT, o professor não 

inicia uma explicação do nada. Nessa direção, constatamos que, em sua maioria, os SegTs 

iniciam com uma Esquematização inicial, ou seja, em 19 de um total de 34 SegTs (o que 

equivale a aproximadamente 56% dos SegTs). Se não for uma Esquematização inicial, a 

unidade inicial do SegT corresponde a uma unidade de Problema(questão). Em geral, essa 

unidade é manifestada por enunciados interrogativos diretos em forma de perguntas retóricas. 

Assim como previamente à unidade Explicação há uma unidade de Esquematização inicial, na 

maioria das vezes, o professor realiza o fechamento do SegT com uma unidade de Ratificação-

avaliação, cuja incidência é de 62%, ou seja, ela ocorre em 21 dos 34 SegTs da aula analisada. 

Diante disso, confirmamos que a estruturação interna dos SegTs (Esquematização-Problema-

Explicação-Ratificação) mantém uma relação com a organização geral do evento aula 

expositiva (que possui uma abertura, um desenvolvimento e um fechamento).  

As questões de pesquisa propostas inicialmente acerca de “Como se estruturam os 

SegTs mínimos da aula?” e se “Há no processo de estruturação interna de SegTs mínimos da 

aula expositiva alguma regularidade?” foram respondidas quando, no decorrer da pesquisa, 
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demonstramos que a estruturação dos SegTs segue a regra de encadeamento sequencial 

Esquematização inicial, Problema(questão), Explicação, Ratificação-avaliação, que pode ser 

realizada das mais diversas formas, porém, sempre com base na regra geral de estruturação 

tópica. E, conforme completa Penhavel (2010), a regularidade e a sistematicidade desse 

processo de estruturação é confirmada com a sintetização do processo de estruturação interna 

de SegTs em uma regra geral. Portanto, mesmo constituindo uma amostra, a aula analisada foi 

suficiente para se propor uma generalização acerca de um princípio geral de organização interna 

dos SegTs mínimos em aulas expositivas.  

 Consideramos ainda, como Penhavel e Diniz (2014), que investigar a sistematicidade 

dos SegTs mínimos é relevante, tendo em vista que, através deste estudo, são revelados indícios 

de que existe, no domínio da organização textual da língua, uma unidade linguística 

estruturalmente sistemática. Diferentemente das unidades mais sistemáticas apresentadas no 

nível fonológico, morfológico, sintático, no domínio da organização textual o que se 

evidenciam são unidades plurais, variadas, de fronteiras não tão rígidas, contínuas, sobrepostas, 

identificadas com base, principalmente, na interpretação dos interlocutores (PENHAVEL; 

DINIZ, 2014). Além disso, esta pesquisa pode contribuir para a descrição do funcionamento e 

da organização do evento aula expositiva. 

Por fim, devido à quantidade mínima de aulas examinadas, apontamos a necessidade de 

ampliar a análise para um número maior de SegTs e, consequentemente, de aulas expositivas 

(incluindo as mais diversas áreas do conhecimento), a fim de validar se a regra geral de 

estruturação de SegTs mínimos aqui demonstrada aplica-se às aulas expositivas de modo geral.   
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ANEXOS 

ANEXO A – Transcrição da aula com segmentação tópica  

AULA DE GEOGRAFIA 

Turma: 3º ano do Ensino Médio  

Duração aproximada: 48 minutos  

Alunos: 42 alunos  

Data: 31/09/2014  

SUPERTÓPICO: Meio ambiente e sustentabilidade  
 

1 P [boa tarde 

2 T boa tarde  

3  ((o professor depois de cumprimentar a turma, começa a escrever no quadro))] 

4 P [1então ... a aula de hoje tem um tema que nós vamos conversar ... que é sobre a questão 

5  ambiental ... e o desenvolvimento sustentável ... né? ... o assunto do quarto bimestre ... 

6  ele gira em torno ... desse eixo ... que é sus-ten-ta-bilidade ... pra gente entender o que 

7  seria sustentabilidade ... a gente tem que contextualizar ... né? ... introduzir esse assunto 

8  ... a partir de uma pergunta simples ... o que seria MEIO ambiente? ... meio ambiente é 

9  uma palavra ... rotineira ... na pauta diária de tele-jorna::is ... revi::stas ... jornais                

10  escri::tos ... na mídia de uma forma geral ... né? ... e eu tô me referindo ao que ... quando 

11  eu falo MEIO ambiente? ...  

12 A1  ao ambiente vivo? 

13 P ao ambiente vivo? ... e o que seria esse ambiente vivo? ... 

14 T ((incompreensível)) 

15 A1  onde tem seres vivos (é professor?) ... 

16 P  só onde tem seres vivos?  

17 A2  mas ela falou ... em ambiente (  ) ela falou 

18 P uhn 

19 A3 meio ambiente (é o lugar) onde na verdade ((risos)) ... meio ambiente é o  

20  mesmo de:: ... éh ... habitação de ... pessoas  

21 P  só pessoas vivas?  

22 A3                     [de pessoas ... animais e etecetera ((risos)) 

23 P  só vivos? 

24 T mortos também 

25  [não ... morto também 

26  [NÃO vivo também 

27 P  não vivos também ... ce::rto ... que mais? ...  

28 A3  isso é da quarta série ... eu estudei isso aí ... ((risos)) 

29 P  isso é quarta ... isso é quinta ... isso é sexta ... isso é sétima ... isso é oitava ...  

30  isso é primeiro ... isso é segundo ... isso é terceiro ... meio ambiente é um tema  

31  transversal ... ele deve ser trabalhado em todas as disciplinas ... e em todas as séries ... 

32  né? ...  

33  e aí? ... nunca ouviram essa palavra não é? ... meio ambiente? 

34 A4  vá::rias vezes ... 

35 P  várias vezes ... né? ...  

36  então ... meio ambiente é uma palavra TÃO rotineira ... TÃO constante no nosso dia a 

37  dia ... que quando a gente para pensar nela ... causa-se conflito ... conceitual na mente 

38  da gente ... né verdade? ...  

39 T verdade 

40  [uhn uhn ] 

41 P [2então ... o que SERIA de fato MEIO AMBIENTE? ...  

42  meio ambiente é qualquer eleMENTO... é qualquer FENÔMENO ... é qualquer FATO 

43  ... é qualquer COM-PO-nente desse nosso planeta ... relacionado à VIDA ...  
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44  eu não posso dizer ... que o meio ambiente é onde os seres vivos/seres vivos VIVEM ... 

45  apenas ... né? ... porque o ser vivo faz PARte desse meio ambiente ... ((vozes ao fundo))  

46  é uma relação MÚtua ... inteGRADA ... entre elementos vivos e nãos/não vivos ...  

47  então o ar:: ... o so::lo ... a água ... os seres vivos ... eles... convivendo em conjunto ... 

48  nesse conjunto de relações... interações ... forma o que a gente chama de meio am-bi- 

49  ente ... ] 

50  [3 o problema é que o ser humano ... com a sua ... NECESSIDADE ... de se mostrar  

51  superior ... de se mostrar ME-LHOR ... do que outras formas de VIDA ... gosta de se  

52  separar ... de SAIR desse meio ambiente ... como se esse meio ambiente fosse algo          

53  distante ou separado de nós humanos ... isso é comum até em título de livro ... vem em 

54  livros de geografia de fundamental ... de médio ... lá ... “geografia ... o ser humano ... e 

55  o MEIO ambiente”... ((risos dos alunos)) ... esse “e”... ele é adicional ... é como se eu 

56  tivesse SEPARANDO o ser humano do meio ambiente ... como se fossem ... distintos 

57  ... separados ... E NÃO SÃO ... são integrados ... co-nec-TADOS ...  o ser huMAno É 

58  meio ambiente ... o meio ambiente É o ser humano ... né? ... não tem como se separar 

59  isso ... né? ... ]  

60  [4 aí vem OU::tras reflexões sobre esse termo ... quando a gente fala meio  

61  ambiente ... é como esse ambiente fosse pela metade ... né? ... MEIO ...  

62  não é TODO ... é meio ... né? ... a gente pode começar essa conversa sobre                                  

63    sustentabilidade distinguindo ... esse meio ambiente ... ANtes e após a revolução             

64  industrial ... até mil setecentos e cinquenta ... até a metade do século dezoito ... né? ... 

65  período da revolução industrial... que se inicia a produção mecaniZAda ... a substituição 

66  de MÃOS ... por MÁquinas ... né? ... mãos humanas ... por máquinas ... vai au/vai             

67  ocasionar uma TRANSformação ... tanto no espaço geográfico ... como no modo de       

68  produção ... né? ... vão surgir NOVOS produtos ... numa velocidade ... e numa                  

69  quantidade mu::ito maior ... né? ...  

70  ANtes da revolução industrial ... o ser humano tinha uma relação mais ... Harmônica ...  

71  ((pausa mais longa)) vivia mais em harmoNIA com a natureza ... respeitando os               

72  LIMITES de REgeneração dos elementos naturais ... dos RECURSOS naturais ... a        

73  produção ... era MENOR ... a produção ... era mais pela ne-ces-si-dade REAL dos          

74  humanos ...   

75  após a revolução industrial ... essa produção ... ela se torna maior ... mais acelerada ... 

76  mais rápida em quantidade ... em diversidade ... e começam a surgir necessidades ...     

77  CRIADAS ... CRIADAS ... para aumentar o consumo ... e movimentar essa indústria ... 

78  movimentar essa produção mecanizada ... o consumo deixa de ser REAL ... pela               

79  necessidade real ... e passa ser muitas vezes um consumo baseado na propaganda ... no 

80  marketing ... na publicidade ... que CRIA ... necessidades IRREAIS ... necessidades que 

81  NÃO existem de fato para o ser humano ... como válvula de MOVImentação desse ciclo 

82  de produção industrial ... ] 

83  [5 e qual é a relação disso com o meio ambiente? ...quanto mais eu produzo ... quanto 

84  mais eu consumo ... mais li::xo... mais resí::duo... mais impacto ao meio ambiente eu 

85  estou... causando ... se eu produzo mais alimento ... eu tô consumindo mais água ...  

86  tô consum/degradando mais solo ... né? ... consumindo ... hoje em dia ... mais                     

87  agrotóxicos ... e etcetera ... se eu estou consumindo MAIS ... eu estou ... usando mais 

88  embalagem ... eu estou gerando MAIS lixo ... e esse lixo é descartado muitas vezes de 

89  forma ... insusten-tável ... pra não dizer na maioria né? ... em quase cem por cento dos 

90  casos ... principalmente no nosso país ... a gente tem um re/u::ma:: uma deposição           

91  ERRADA dos ... lixos ... né ? ... isso impacta DIretamente o meio ambiente ... né? ... ] 

92  [6 então ... após a revolução industrial essa harmonia desaparece ... começa a surgir uma 

93  degradação ...  ((o professor faz uma pausa na sua fala enquanto escreve um esquema 

94  no quadro)) maior ... desse meio ambiente ... POR QUÊ? ...  

95  porque como a gente falava ... surge a chamada ... sociedade de consumo ... que é a        

96  sociedade que a gente vive ... uma sociedade que pra MANTER essa indústria ... pra    

97  MANTER essa/esse sistema capitalista de produção ... éh:: ... vigente... ele se baseia ... 
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98  num consumo em MASsa ... num consumo que DEVE ser sempre aumentado ...               

99  ampliado ...  

100  E JUNTO à construção dessa sociedade de consumo ... vem toda essa mídia ... toda 101

  essa propaganda ... todo esse marketing... que CRIA necessidades ... -- como eu já falei 

102  -- ...necessidades/CRIA necessidades ... você tem três sapatos ... os três em perfeito  

103     estado... mas não é o que a atriz da novela das nove tá usando ... não é o lançamento 

104  que tá aparecendo no Faustão ... lá no domingo a propaganda da sandália ... que brilha 

105  ... que:: ofusca ... que:: não sei o que ... só falta fazer menino ...  ((risos dos alunos)) ... 

106  né? ... mas é a melhor ...  

107  aí você vai e compra também ... pra não se sentir excluÍDO... pra não se sentir FO::RA 

108  desse contexto social ... né? ... ] 

109  [7 nesse jogo de publicidade ... de marketing ... de sociedade de consumo ... surge algo    

110  muito interessante que é a chamada obsolescência ... hoje em dia ... a indústria ... ela 

111  TEM ... uma necessidade que o consumo continue sempre ALTA ... e como é que eu 

112  vou fazer pra ter sempre consumidor do que eu produzo? ...  

113  aí surge a obsolescência ... PLANEJADA ... que é quando você cria produtos com um 

114  tempo de validade já preestabelecido ...  eu vou fazer uma geladeira pra durar CINCO 

115  ... SEIS ANOS ... porque se eu fizer uma geladeira que dure trinta anos ... eu vou perder 

116  um consumidor em potencial ...POR TRINTA ANOS... então as geladeiras de HOje ... 

117  elas não DUram trinta anos ...como antigamente ... elas duram ... no máximo ... dez   

118  anos...  

119  aquele dvd da promoção de final do ano... que sai por quarenta e nove ...  cinquenta e 

120  nove reais ... nem Deus conserta ele depois de quebrado ... por quê? ... porque ele já é 

121  feito com prazo de validade seis meses ... UM ANO ... se você tiver SORte ... pra você 

122  comprar outro ... e MANTER essa indústria ... essa sociedade de consumo funcionando            

123  ISSO é a chamada obsolescência PLA-NE-JA-DA ... planejada por quem? ... pelo setor 

124  industrial ... pelo setor de produção ... ] 

125  [8 e ainda tem a mais perversa ... -- na minha opinião -- ... que é a obsolescência                     

126  PERceptiva ... eu tenho um celular ... que eu dividi em ... doze ... vinte quatro ...  trinta 

127  seis... quarenta e oito vezes ... não sei ... TÔ LÁ ... PAGANDO o celular ... antes de eu 

128  tá na METADE do pagamento desse celular ... já tá ultrapassado ... aí eu começo a ficar 

129  triste ... ABATIDO ... né? ... depressi::vo ... ((risos dos alunos)) porque o meu celular 

130  NÃO TEM as ferramentas do:: ... “G” num sei o que ... do “X” num sei o que ... do:: ... 

131  “AI” num sei o que:: ...   

132  aí eu só SOSSE::GO quando eu tiro das goelas ... quando eu me endivido de no::vo ...  

133  e compro aquele novo...  

134  quem foi que criou na minha mente que eu tô ultrapassado? ... que o meu celular não 

135  presta mais? ... se ele tá funcionando perfeitamente ... essa mídia aí... essa propaganda 

136  ... essa publicidade ... esse marketing ... que muitas vezes a gente cai feito um PAtinho 

137  ... um patinho... sem nem PENSAR ... sem nem RAciocinar ... que você tá sendo            

138  LEVA::DO... a MOvimentar ... essa sociedade de  consumo aí ...]                                                

139  [9 essa MÍDIA...  CRI::A... a necessidade ... de a gente imaginar que a nossa  

140  felicidade depende do nosso poder de compra ... é como se a gente PUDESSE comprar 

141  a felicidade ... eu só vou ser feliz ... se eu tiver ... os recursos ... os produtos ... os  

142  lançamentos ... e esses lançamentos eles são diários ...  

143  aí o trabalhador passa o dia todinho trabalhando ... numa jornada de trabalho exaustiva 

144  ... onde esse dono do meio de produção explora ... e aí entra o conceito de mais valia de  

145  Marx ... né? ... onde o trabalhador ele é explorado ... de várias formas ... e chega exausto 

146  em casa ... aí qual a alegria do pobre? ... do trabalhador? ... depois de um dia de  

147  trabalho? ... 

148 A5 tomar um banho ...  

149 P tomar um banho ... comer e sentar no sofá pra assistir televisão ... aí você tá lá na  

151  alegria do pobre ... assistindo televisão ... ((risos dos alunos)) 

152 A5                                [alegria do pobre 
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153 P o que aparece na propa/na propaganda? ... no comercial? ... que você tá se vestindo      

154  errado ... que você tá calçando errado ... que o seu carro ... CARRO? ... não ... você tem 

155  uma carro::ça ... que o CARRO NOVO é que é o bom ... ((comentários paralelos dos 

156  alunos)) que o seu celular ... jogue fo::ra ... num presta mais não ... né? ... ((risos e         

157  comentários paralelos dos alunos)) ... que o DETERGENTE que você usa ... não tira a 

158  gordura igual ao detergente novo ... lançamento ... moderno ... da tecnologia da NASA 

159  ...  ((risos da turma)) ... tô mentindo? 

160 T  não 

161  [não 

162 P  aí você vai no outro dia trabalhar MAIS ... pra ganhar um salário MISERÁVEL ...  

163  pra se endividar  MAIS AINDA ... e continuar consumindo ... consumindo ...  

164  consumindo ... e gerando resíduos e mais resíduos ... e poluindo ... e poluindo ...                   

165  e movimentando essa sociedade de consumo ... e os donos dos meios de produção                           

166  enriquecendo ... enriquecendo ... à custa dessa população ... de BAIXA escolaridade ... 

167  de BAIXO conhecimento ... que não se VÊ... como pertencente à essa sociedade de   

168  consumo ... tá dando para entender pessoal? 

169 T  tá ( ) 

170 T  [unhum  ] 

171 A6  [10 ((pergunta incompreensível))  

172 P anh?... ((o professor não compreende a pergunta)) 

173 A6 ((o aluno repete a pergunta)) 

174 P não ... não ... não ... quando/a felicidade é algo pessoal ... quando a felicidade ... ela tem 

175  que partir de dentro pra fora ... e não de fora pra dentro... as pessoas que se sentem       

176  felizes comprando ... consumindo ... elas estão com algum distúrbio neurológico ...     

177  psicológico ((toca o sinal)) ... precisa de tratamento aí ... né? ... porque é uma válvula 

178  de escape aí ... a mesma coisa ... é uma pessoa que BEbe ... que FUma ... que se DROga 

179  ... é uma pessoa que ... se sente feliz consumindo... em excesso ... sem necessidade ...  

180 A7  tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai 

181 P oi? ... 

182 A7  tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai ... ((risos e comentários da turma)) ] 

183 P [11 diante dessa sociedade de consumo ... diante desse MO::do de desenvolvimento  

184  ca-pi-ta-lis-ta ... e esse modo de desenvolvimento capitalista que é o viGENTE no       

185  mundo atual ...  ele não tá nem aí pro meio ambiente não ... ele num tá nem aí  

186  pra geração de degradação ambiental não ... porque o capitalismo VIsa/tem um ÚNICO 

187  objetivo ... qual é? 

188 A8  lucro ... dinheiro 

189 P  lucro ... dinheiro ... capital ... DA::NE-SE... o meio ambiente ...  

190 A8     [(Virgem Maria)  

191 P LA::SQUE-SE ... a maioria ((risos e comentários paralelos dos alunos)) eu quero é      

192  ganhar ...  

193 A9 exatamente 

194 A10 [(é... já tá bom) 

195 P [É... ESSA é a realidade do capitalismo ...  

196  e a gente já viu isso ... né? ... em épo/ éh ... em séries anteriores ... que ... no capitalismo 

197  ... pra um enriquecer ... o outro necessariamente tem que empobrecer ... ou VÁ::RIOS 

198  têm que empobrecer ... né? ...  

199  então... ISSO gera... degradação... ambiental .... ]  

200  [12 o sistema capitalista ele não tem ... a MÍNIMA necessidade/... a MÍNIMA intenção 

201  de privilegiar o meio ambiente não ... e QUANDO privilegia é com interesse pessoal ... 

202  como assim? ... têm muitas marcas hoje... que usam o SELO de qualidade ambiental ... 

203  mas elas usam por quê? ... 

204  porque CRESce o número de consumidores conscientes ... consumidores que  
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205  procuram essas marcas com o selo de ... certificação ambiental ... que a tal marca ela 

206  tem um compromisso ... ela não tá ... eh:: ... ela tá refloresTANdo a madeira que ela tá 

207  usando pra produzir caderno ... pra produzir... ofício ... pra produzir papel ... aí tem  

208  pessoas que só compram marcas que tem esse selo .... VERDE... e vários outros... né?... 

209  então ... QUAN::do uma marca tem esse marketing ambiental ... ela es/ela tá com          

210  interesse de AUMENTAR a sua lucratividade ...  

211  então vejam que há até um interesse capitalista por trás ... não é pra ser boa pro meio 

212  ambiente ... é pra aumentar o seu marketing ... a sua publicidade ... e com isso aumentar 

213  a sua venda ... o seu lucro ... né? ...  

214  [(uhn uhn) 

215 P até recentemente mostrou aí na televisão ... um telejornal ... dizendo que hoje em dia 

216  existem muitas marcas que não têm os selos ... de:: certificação ambiental ... mas          

217  colocam lá na embalagem ... “cem por cento orgânico” ... éh:: ... “produto com ... éh:: 

218  ... produção ... com res/res responsabilidade ambiental” ... éh:: ... num sei o que ... num 

219  sei o que ... vários... itensinhos lá na embalagem ...  que faz a população PENSAR que 

220  aquela marca ... ela é responsável ambientalmente ... quando na realidade não tem        

221  nenhum órgão oficial ... que tá dando a ela um selo de garantir à população de que ela 

222  tem responsabilidade ambiental ... né? ...  

223  então ... MESmo quando surge no capitalismo empresas com essa vertente... com essa 

224  preocupação ambiental ... elas têm o interesse de fazer uso dessa/dessa certificação ... 

225  como forma de publicidade ... de marketing ... pra aumentar também as suas vendas ... 

226  e consequentemente a sua lucratividade ... ] 

227  [13 e quando é que começa esse discurso ambiental? ... quando é que surge o despertar 

228  da consciência ecológica? ... não se tem uma/um dia ... um mês ... um ano ... nem uma    

229  HORA preestabelecida pra se dizer que foi a partir de TANTO ... que começou se/ a se 

230  ter se uma preocupação ambiental ...  né? ... essa/... éh:: ... as pessoas ligadas a essa    

231  questão ambiental ... colocam a década de SESSENTA ... como marco inicial ... da      

232  preocupação do mundo com as questões ambientais ... então veja só ... a revolução      

233  industrial ela é de mil setecentos e cinquenta ... ((o professor anota a referida data no 

234  quadro)) eu vou ter o começo do despertar da/na consciência ecológica  em mil              

235  novecentos e sessenta ... ou seja ... DUZENTOS ...  

236  E DEZ ... ANOS ... DEPOIS ... duzentos e dez anos DEpois ... é que ... o mundo começa 

237  a se preocupar com as questões ambientais ... --BEM pouquinho ... depois ... num é?--  

238  e lembre-se das ... fases da revolução industrial ... no começo o uso do carvão mineral 

239  ... então era MUIta queima de combustível fóssil ... na segunda revolução industrial ...  

240  petróleo ... eletricidade ... né? ... e todas essas fontes de energia gerando o quê? ...  

241 T  (resíduos)  

242 P  resíduos ... né? ... gerando ... li::xo ... degradação ... ambiental ...  

243  então duzentos e dez anos depois ... é que ... começam a surgir pessoas ... a falar ... a:: 

244  questionar ... o modelo de desenvolvimento capitalista ... industrial ... né?...  

245  o marco   no:: ... no:: ... no::/na consciência ecológica é o livro Primavera            

246  Silenciosa ... de Rachel (Carson) ... é esse livro aqui ... ((o professor mostra o livro à 

247  turma)) ele é considerado um marco inicial ... a primeira publicação... a falar sobre      

248  questões ecológicas ... questões ambientais ... ]  

249  ((pausa mais longa da fala do professor))  

250  [14 em mil setecen/em mil novecentos e setenta e dois ... surge a primeira conferência 

251  ... o primeiro encontro de países ... pra debater as questões ambientais ... que foi a         

252  chamada conferência de Estocolmo  que aconteceu lá na Suécia ... em mil novecentos 

253  e setenta E dois ... nessa conferência... países POBRES ... países ricos... cada um com 

254  seus representantes ... debateram... as questões ambientais ...  

255  e aí... nessa conferência... surgiram duas propostas para tentar minimizar as ... as           

256  degradações ambientais ... uma proposta defendida pelos países RICOS ... e outra         

257  proposta ... defendida pelos países ... pobres ... ((o professor anota no quadro)) ... ] 

258  [15 os países RIcos ... eles diziam o quê? ... que a/a partir dali ... a política de  
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259  crescimento deveria ser zero ... ou seja ... NENHUM país poderia CRESCER  

260  economicamente mais ...  mas pra eles dizerem isso era muito fá::cil ... eles já estavam 

261  ricos e desenvolvidos ... eles já tinham passado ... MAIS DE DUZENTOS ANOS  

262  degradando o meio ambiente ... e conquistado riqueza e desenvolvimento ... então eles 

263  podiam dizer agora que ... vamos manter o nosso padrão de crescimento econômico ... 

264  ninguém vai poder crescer mais do que cresce atualmente ... pra ELES isso era cômodo 

265  ... por quê? ...  porque eles já estavam RICOS e desenvolvidos ... ] 

266  [16 mas obviamente isso não foi aceito pelos países pobres ... que ainda não tinham  

267  geração de riqueza e desenvolvimento ... ORA ... se ninguém mais vai poder mais...     

268  crescer então a gente vai pra todo sempre ser pobre e subdesenvolvido? ... isso não é 

269  justo ... aí ... o grupo dos países pobres ... disseram que NÃO ... essa política de  

270  crescimento zero ... NÃO era viável para países pobres não ... e o que é que eles lançam 

271  nessa conferência de Estocolmo? ... uma política... de crescimento econômico ... SEM 

272  preocupação ambiental ... vocês já destruíram as suas florestas ... vocês já degradaram 

273  o meio ambiente ... construíram riqueza e desenvolvimento ... e agora quer que a gente 

274  também não faça o mesmo? ... vocês vão continuar ricos e desenvolvidos ...  e a gente 

275  pobre e subdesenvolvido? ... os países subdesenvolvidos ... os países pobres... NÃO 

276  aceitaram essa política de  crescimento zero ... e lançaram o crescimento econômico 

277  a qualquer CUSTO ... ] 

278  [17 o BRASIL inclusive... chegou a se pronunciar nessa conferência de Estocolmo ...          

279  dizendo que AS EMPRESAS POLUIDORAS ... as indústrias poluidoras... que NÃO 

280  fossem bem aceitas nos países ricos ... podiam vim para o Brasil ... que o Brasil estava 

281  aceitando poluição e degradação ambiental ... TUDO ... em prol do crescimento             

282  econômico ... né? ...  

283  então essa conferência de Estocolmo ... ela não GERA ... resultados positivos ... pra    

284  tentar minimizar as degradações ambientais ...  né? ... ] 

285  [18 O CONCEITO de desenvolvimento sustentável ... que é tão FALADO ...  

286  atualmente ... né?... no capitalismo ... a gente tem ... u::ma necessidade atualmente no 

287  discurso ambiental... de defender esse desenvolvimento sustentável ...  

288  esse conceito de desenvolvimento sustentável ... surge em MIL novecentos e oitenta e 

289  sete ... né? ... quinze anos depois da conferência de Estocolmo ... representantes da      

290  ONU/em conferências da ONU ... surge uma vertente para o modelo capitalista de       

291  produção ... um modelo que VISE o desenvolvimento ... priorizando ... três ... regras ... 

292  três  critérios ... três objetivos ... ((o professor começa a anotar no quadro)) crescimento 

293  econô::mico ...  justiça socia::l ... ((tosse)) ... e equilíbrio ... ((pigarreado)) ambiental ... 

294  então ... o que a ONU tava dizendo é ... “não tem como acabar com o capitalismo ...  

295  então vamos MOLDAR esse capitalismo ... às necessidades do meio ambiente?” ... e 

296  como é que eu faço isso? ... tendo um desenvolvimento ... que priorize não SÓ o            

297  crescimento econômico ... mas um crescimento econômico que venha com ... justiça 

298  social ... ou seja ... a diminuição entre as diferenças sociais ... entre os ricos e os pobres 

299  ... DIMINUIR essa diferença ... e que ... preserve o meio ambiente...que deixe o            

300  ambiente em condições ... ((canto de uma ave fora da escola)) a ser usado ... pelos/     

301  pelas gerações futuras ...  

302  um exemplo muito claro ... na questão da indústria de papel ... que a gente já citou ... é 

303  que se você precisa daquela matéria prima para sua indústria ... é você fazer o                  

304  reflorestamento ... desmatar e reflorestar ... e fazer uso  dessa/desse vegetal ... re/éh:: ... 

305  dessa madeira reflorestada ...  ((galo cantando)) ... né? ... ] 

306  [19 então ... aqui na região da gente... TORITAMA ... que é um polo de confecção ... o      

307  segundo maior polo de confecção de jeans do Brasil ... então a gente tem ... MUItas     

308  indústrias de jeans lá... muitas delas ilegal... né? ... éh...ilegais ... muitas delas ... sem 

309  preocupação ambiental nenhuma ... e uma indústria de roupa... uma indústria de jeans 

310  ... ela precisa de consumo de muita água ... pra fazer a::/o tingimento do jeans ... pra    

311  fazer a LAVAgem do jeans ... e dos/das peças... né?... 
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312  E:: ... QUANdo você não tem responsabilidade ambiental ... quando você não busca   

313  esse desenvolvimento sustentável ... fazendo de forma predatória ... aí você pega a água 

314  lá vai ... e essa água vai-se embora ...  a região não tem saneamento básico ... então essa 

315  água vai pra um córrego... vai pra um rio ... sem tratamento NENHUM ... e ali eu tenho... 

316  agentes químicos ... de/de/éh:: ... desin/detergente em pó:: ... amacia::nte ... num sei o 

317  que ... várias químicas ... que junto com a água... vai-se embora poluir... os rios e os    

318  córregos ... e qualquer outra fonte que seja receptora dessa água poluída ... num é? ... ] 

319  [20 aí o que é que o desenvolvimento sustentável diz?...vamos criar o reuso dessa água...  

320  vamos aproveitar essa água que está sendo lavada ... pra OUTRA atividade ... ou pra 

321  MESMA atividade ...  

322  e aí lá em Toritama teve um/tem uma empresa que faz isso ... que é a empresa Mamute 

323  ... né? ... ela criou um sistema de ... re éh/de reuso da água ... tratar a água do tingimento 

324  ... DE INÍCIO se gastou muito ... porque você tem comprar todo maquinário... você tem 

325  que ter toda uma infraestrutura ... pra fazer a::/o tratamento dessa água pra poder ser 

326  reutilizada ... mas quanto essa indústria economizou de conta de COMPESA? ... né     

327  verdade? ...  

328  então a LON::go prazo ... ela vai TIRAR esse dinheiro gasto ... nesse investimento ... e 

329  depois de tirado esse gasto ... éh ... o lucro vai ser maior ... vai ser ampliado ...  

330  O PROBLEMA é que o capitalista ... ele tem uma visão imediatista ... uma visão do  

331  AGORA ... eu quero lucro rápido ... eu quero lucro ... imediato ... e no desenvolvimento 

332  sustentável ... você tem que ter uma preocupação ambiental ... junto com justiça            

333  ambiental... e crescimento econômico... e isso gera/isso só acontece a longo prazo ...  

334  então INfelizmente ... POUCAS são as indústrias ... POUCAS são as empresas ... que 

335  têm... dentro do seu modelo de produção... os conceitos relacionados ao                             

336  desenvolvimento sustentável ... ] 

337  [21 e como é que a gente faz pra ampliar essas empresas? ... como é que a gente faz? ...    

338  pedindo para elas serem sustentáveis? ... elas não vão nos ouvir ... elas não entendem ... 

339  elas só entendem U::MA uma ação ... que é o lucro ... e como é que elas geram o lucro? 

340  ... a partir do nosso poder de compra ... a gente privilegiando marcas responsáveis        

341  ecologicamente ... ambientalmente ... essas marcas elas crescem ... e as outras que não 

342  são ... vão desaparecer ou vão ter que se adequar ... ] 

343  [22 agora se você vai... à uma papelaria ... compra uma resma de oficio ... compra 344

  um caderno ... e não olha se não tem nenhum selo de responsabilidade ambiental ... se 

345  você vai num supermercado e compra uma caixinha de palito de fósforo... ou de palito 

346  de dente... e não olha ali se a madeira é reflorestada ...você não tá sendo consciente ... 

347  você NÃO É um consumidor consciente ... você não tá nem aí pra essas questões  

348  ambientais ... se você vai num/numa::/ vai sair de casa ... aí vai passar... na padaria ... 

349  no supermercado... e:: .... na loja de calçado ... aí você passa primeiro na loja de calçado 

350  ... bota lá o sapato dentro de uma bolsa ... né? ... (chak-chak) ... uma bolsa grande ... 

351  uma sandalinha do tamanho de nada ... que já vem dentro de outra embalagem ... aí  

352  você vai com a sacola... desfilando na rua ... ((risos dos alunos)) ... fazendo propaganda 

353  DA LOJA ... porque as lojas botam lá ... né?... pra mais publicidade ... pra mais  

354  propaganda ... pra mais marketing ... né? ... aí você vai na padaria ... compra um real de 

355  pão ... que já vem numa bolsa de papel ... aí pega OUTRA bolsa plástica ... e fica já  

356  com duas bolsas ... e vai ao supermercado comprar um alfinete ... aí pega uma bolsa 

367  DESSE tamanho ((o professor faz um gesto abrindo mãos e braços simulando o  

368  tamanho da bolsa)) ... o alfinete também ... aí sai com três bolsas (chak-chak) na rua ... 

369  FORA A EMBALAGEM DO PRODUTO... e você poderia ter economizado duas  

370  bolsas ... colocado todos os produtos numa só ... isso é uma ação TÃO simples e ...  

371  muitos não têm nem essa responsabilidade ... você tava ajudando aí... a empresa ser  

372  sustentável ... e VOCÊ TAMBÉM ser sustentável ... né? ... ] 

373  [23 as questões ambientais ... pessoal ... a consciência ecológica ... ela parte de dentro  
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374  pra fora ... eu posso passar esse bimestre aqui todinho falando pra vocês ... conceitos e 

375  mais conceitos ... refletindo e refletindo com vocês sobre o meio ambiente ... se vocês 

376  NÃO quiserem ... se vocês não incorporta/não incorporarem ... se vocês não se  

377  sensibilizarem para a causa ambiental ... não adianta de nada ...  

378  tem muita gente que tem isso aqui TUDINHO na cabeça ... eu conheço professores ... 

379  da própria escola ... que DÃO AULA ... de meio ambiente... e chegam numa reunião ... 

380  numa sala aqui como essa ... e jogam um copo descartável por esse basculante ...           

381  ((comentário incompreensível de um aluno)) que TÁ:: no carro ... tá no carro .... numa 

382  estrada ... e joga um saco de pipoca pelo ... pelo vidro do carro ... e tem tudo isso aí na 

383  cabeça ... é falta de conhecimento? ...  

384 T não 

385 P [não... não é ... é falta de SENSIbilidade ambiental ... 

386  HÁ VINTE ANOS ATRÁS... quando começaram a falar dessas questões  

387  ambientais ... se falava do futuro ... NO FUTU::RO a população vai sofrer ... no  

388  FUTU::RO vai faltar água ... no FUTU::RO a temperatura vai aumentar... no  

389  FUTU::RO as secas vão aumentar ... não se fala mais no futuro... se fala no AGORA ... 

390  a gente VIVENCIA esse aumento de temperatura ... essas MUDANÇAS climáticas elas 

391  estão na pauta DIÁRIA ... então... se NADA for feito ... se a maioria não se sensibilizar 

392  e muDAR as suas ações... a tendência é só piorar ... e não é só as gerações futuras que 

393  vão sofrer não ... porque TODOS nós aqui estamos na flor da idade ... num é verdade? 

394  ... vocês mais do que eu ... então a gente vai vivenciar ... 

395  a expectativa do vida/de vida do brasileiro está em mais de setenta anos ... quase setenta 

396  e cinco ... né? ... setenta e quatro ...  setenta e três ... depende do gênero ... então ... a 

397  expectativa de vida grande ... vocês ainda tem mais de cinquenta anos de vida a mais  

398  pela frente ... EM MÉDIA ... 

399  então ... se NADA for feito ... a tendência dessas mudanças climáticas ... dessas questões 

400  ambientais é trazer efeitos mais negativos ... não é pras gerações futuras só não ... é pra 

401  ... a gente mesmo ... ] 

402  [24 então TER o conhecimento ... não é garantia de MUDANÇA ... DA PRÁTICA ...          

403  ERRÔNEA... da prática ERRADA... que a gente tem diariamente não ... o                        

404  conhecimento só não basta não... tem que está sensibilizado para a causa ...                        

405  ((pigarro)) ... apareceu na televisão ... “vamos proteger o verde”... “vamos proteger a 

406  mata” ... “olha quanto o canto do passarinho é belo” ... o(lha)... o(lha) o sonzinho ... do 

407  galo cantando ainda agora aqui ... isso convence alguém? ... 

408 T não 

409 P a de deixar de consumir mais do que necessita? ... a:: a economizar  água? ...  

410  a economizar energia? ... isso convence alguém? ... não  

411 T                                  [ não 

412 A8 e o que é que convence (professor)? 

413 P  o que convence é você dizer que SE essa mata for derruBADA ... a capacidade de        

414  renovação do ar diminui ... se você QUEIma uma mata ... você causa ... degradação a 

415  esse ar ... que você respira ... quem daqui consegue... DOIS minutos sem respirar? ... 

416  eu estou pedindo DOIS minutos sem respirar ... dois minutos ...  

417 A1  dois segundos professor 

418 A2 [ (eu consigo mas não faço mais não) 

419 T [(oxe) 

420 P alguém consegue? 

421 A1  não 

422 P  dois minutos sem respirar 

423 A1  não 

424 P eu também não consigo ... e por que que eu vou fazer a queimada do meu lixo doméstico 

425  ... SE ... eu não passo dois sem respirar esse ar? ... e esse/quando esse ar está CHEIO de  

426  fumaça ... eu começo a tossir ... eu começo a passar mal ... né burrice? ... é idiotice ... é 

427  tabacudice... é (TA-BA-CUDICE) ... ((os alunos se agitam e riem)) 
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428  né verdade? 

429 A1  tabacudice ... é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida... ((risos)) ta-ba-cudice 

430 P tem coisa mais irracional ... tem coisa mais irracional do que destruir aquilo que eu     

431  preciso? o rio do nosso município ... OS RIOS do Brasil ... são verdadeiras o quê? ... 

432 A7 fossas 

433 P FOSSAS ... a céu aberto... esgo::/esgotos a céu aberto ...  

434  numa problemática por água aqui em Bom Jardim ... coitada da população ... não tem 

435  um rio que possa ser usado ... como reservatório de água ... nos anos dois mil ...               

436  ((conversas paralelas))... né A.? ...  

437  no começo dos anos dois mil ... Bom Jardim teve um problema seríssimo de ... acesso 

438  à água ... faltou água mesmo ... como DIzem que está para acontecer  né? ... que as           

439  barragens estão QUASE secas ... e aí era aquele corre-corre ... era carro-pipa... era gente 

440  furando poço ... era não sei o que ... naquele tempo ... ninguém  já num tinha coragem 

441  de usar a água do rio ... HOJE é que não se tem mesmo ... né? ... porque quem é que em 

442  SÃ CONSCIÊNCIA ... vai ... usar a água do rio daqui de Bom Jardim? ... não tem         

443  condições ...  

444  então um reservatório de água ... que poderia ser usado para abastecer a população ... 

445  num caso de emergência ... não se pode ... então ... colocar um::/uma fossa ... colocar o 

446  seu esgoto ... pra esse rio ... TAMBÉM é uma atitude irracional ... né? ...  

447  pegar um solo ... que é onde eu planto ... onde eu crio um animal ... que vai me servir 

448  de alimento ... e causar uma queimada nele ... sabendo que ali eu vou queimar os            

449  nutrientes ...  deixar o solo mais pobre ... isso vai afetar... o desenvolvimento de novas 

450  lavouras ... na criação de um novo pasto ... eu também tô sendo burro ... tô ou não tô ?  

451 T é 

452 P [pra diminuir a quantidade de alimento gerado ... então a população tem que incorporar  

453  i::sso  ... de que eu não que::ro ... eu não vou pedir  aqui a vocês até o final do ano ... 

454  pra cuidar do meio ambiente ... para serem sustentáveis ... porque o verde é bonitinho 

455  ... porque o canto do passarinho é belo ... não ... isso não convence ninguém não ... eu 

456  vou jogar na cara de cada um ... que... se VOCÊ não cuidar desse meio ambiente ... você 

457  vai ser o primeiro a se lascar ... ((comentários paralelos dos alunos)) .... que A GENTE... 

458  vive... dependendo dos reCURSOS desse meio ambiente ... como eu falei no início da 

459  aula ... não EXISTE essa separação ... meio ambiente ... ser humano ... se esse meio    

460  ambiente se for ... o ser humano vai junto ... e é ISSO que está faltando no discurso      

461  ecológico ... mostrar à população ... o seu papel ... e a sua responsabilidade ...                  

462  INfelizmente... a lógica que a gente vive ... é a lógica capitalista ... se eu vivo a lógica 

463  capitalista ...  

464  então ... eu tenho que usar argumentos capitalistas ... então a relação tem que ser de      

465  troca ... eu vou cuidar ... pra não me prejudicar ... porque senão o negócio ... vai ficar 

466  PIOR do que já tá ... tá certo? ... ] 

467  [25 então ... continuando ... a segunda grande conferência internacional foi a Rio  

468  Noventa e Dois ...  

469 A1 ( ) 

470 P Rio ... Rio ... de Janeiro ... Brasil ... mil novecentos e noventa e dois ... também chamada 

471  de Conferência da Terra ou Cúpula da Terra ... foi a priMEIRA GRANde conferência 

472  internacional ... reuniu mais de cento e setenta países ... né? ... e se construiu MUItos e 

473  muitos conhecimentos ... foram assinados muitos acordos ... né? ... se falou muito sobre 

474  as questões ambientais nessa conferência ... e se produziram ... foram produzidos ...     

475  quatro documentos ... ] 

476  [26 a agenda vinte e um ... que era uma agenda ... um conjunto de metas ... a serem  

477  alcançadas para o século vinte e um ... para os anos dois mil ... e dentro dessa  

478  agenda vinte e um ... tinha uma meta ... que era que todos os municípios ... todos  

479  os estados ... todos os países deveriam ter a sua agenda vinte e um ...  

480  que é essa agenda vinte e um? ...  
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481  é um conjunto de me::tas ... um conjunto de objetivos ... a  serem PERSEGUIDOS para 

482  se melhorar a qualidade ambiental daquele território... municipal ... estadual ou nacional 

483  ... INfelizmente ainda hoje ... existem municípios que não têm agenda vinte e um ...  

484  né? ... ] 

485  [27 convenção da biodiversidade... se falou muito sobre a diversidade do planeta ... e  

486  formas de se manter essa biodiversidade ... em patamares... num é? ... sustentáveis ... 

487  evitar as extinções ... da fauna e da flora ... ] 

488  [28 a convenção do clima ... que falava sobre as mudança climáticas ... e foi assinado 

489  AÍ o protocolo de Kyoto ... onde muitos países assinaram ... MAS ... os mais poluentes 

490  não assinaram ... Japão ... os Estados Unidos ... os Estados Unidos SOZINHO... liberam  

491  quase vinte e cinco por cento dos gases do efeito estufa ... e os Estados Unidos não       

492  assinou esse protocolo de Kyoto ... né? ... então ... de certa forma ... esse protocolo não 

493  foi um sucesso ... ] 

494  [29 e a declaração dos princípios da/sobre as florestas ... né? ... que visava aí ... também 

495  ... maneiras .... métodos de se preservar as florestas ... principalmente as tropicais ... as   

496  equatoriais ... do nosso planeta ... como a floresta Amazô::nica ... a do Co::ngo ... a da 

497  Indoné::sia ... que ainda EXISTEM... em quantidade relativamente elevada ... se          

498  comparadas às florestas temperadas ... que são praticamente não existentes ... né? ... aí:: 

499  ... elas estão em quantidades superiores ... ((pigarro)) ... ] 

500  [30 dez anos depois da Rio Noventa e Dois ... a gente vai ter na África do Sul ...                       

501  Johanesburgo ... a Rio Mais Dez ... essa Rio Mais Dez ... ela faz uma AVALIAÇÃO do 

502  que foi conquistado ... nos dez anos ... passados da Rio Noventa e Dois ... e lançam um 

503  ... um objetivo NOVO ... que são os OITO jeitos de mudar o mundo ... também               

504  conhecido como os objetivos do milênio ... oito objetivos para se tentar ALCANÇAR 

505  esse desenvolvimento sustentável ...  

506  peguem o livro de vocês... por favor... ((os alunos começam a pegar seus livros e,          

507  enquanto isso, o professor dá uma pequena pausa)) ... página dois quatro oito ... eu disse 

508  duzentos e quarenta e oito ... dois ... quatro ... oito ... ((risos dos alunos)) .... duzentos ... 

509  e quarenta ... e oito ...  

510 A3 (bati) 

511 P ((o professor e os alunos agora seguem um texto do livro didático)) 

512 aqui olha ... tem “os oito jeitos de mudar o mundo” ... tão vendo? ... as oito metas que 

513  o território para ser ... SUSTENTÁVEL ... para buscar esse desenvolvimento  

514 sustentável ... deveriam seguir ... né? ... quais seriam eles? ... “número um” ...  

515 T  “acabar com a fome e a miséria” 

516 P  acabar com a fo::me ... e a miséria 

517 T                                     [e a miséria 

518 P  “número dois” ... 

519 T  “educação básica de qualidade para todos” 

520 P  educação básica de qualidade para todos ... “número três” ... 

521 T  “igualdade entre os sexos e valorização da mulher” 

522 P  igualdade entre os sexos e a valorização da mulher ... “número quatro”... 

523 T  “reduzir a mortalidade infantil” 

524 P  reduzir a mortalidade infantil ... “número cinco” 

525 T  “melhorar a saúde da gestante” 

526 P  melhorar a saúde das gestantes ... né? ... “número seis” 

527 T  “combater a AIDS ... a malária ... e outras doenças” 

528 P  combater a AIDS ... a malária ... e outras doenças ... “número sete” 

529 T  “qualidade de vida e respeito ao meio ambiente” 

530 P  qualidade de vida e respeito ao meio ambiente ... “número oito”  

531 T  “todo mundo trabalhando pelo o desenvolvimento” 

532 P  todo mundo trabalhando para o desenvolvimento ... esse todo mundo seria os países    

533  desenvolvidos ... em cooperação com os subdesenvolvidos ... né? ... ] 
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534  [31 a gente teve a COP vinte/quinze ... que foi na Dinamarca ... né? ... em dois mil e 

535  nove ... que tinha o/como objetivo substituir o protocolo de Kyoto ... que tava pra ser 

536  vencido ... né? ... o protocolo de Kyoto tinha uma validade de dez anos ... então ele/éh 

537  ... éh ... de vinte anos ... e ele já estava pra ser vencido ... né? ...  

538  e aí ... ele vai ser... éh... reestudado ... vai ser reanalisado ... mas infelizmente muitos 

539  países continuaram a/ continuaram sem assinar... né?... ] 

540  [32 aí vem a Rio Mais Vinte ... que foi em dois mil e DO::ze... né? ... éh:: ... a RIO  

541  MAIS VINTE ... foi um verdadeiro... FRA-casso ... o fracasso foi TÃO GRANDE ... 

542  que muitos países mandaram representantes INSIGNIFICANTES ... como assim                 

543  representantes insignificantes?... ah:: ... quem foi pra conferência ... não foi o presidente 

544  ... não foi o primeiro ministro ... não foi o ministro ... não foi o secretário ... NÃO... foi 

545  aquele ... secretário ... do secretário ... do secretário ... DO SECRETÁRIO... do              

546  presidente ...aquela pessoa que não podia assinar nada ... porque não tinha alçada ... não 

547  tinha poder de decidir NADA ... pelo país que ele tava representando ... então ... ele não 

548  podia assinar nenhum acordo ... ele não podia se comprometer em na::da ... por quê? ... 

549  porque não tinha esse poder ... né? ... “ah eu vou ter analisar com meu país ... conversar 

550  com fulano ... beltrano ... para poder ... acordar isso depois” ... e esse depois era depois 

551  ... que dura até hoje ... num é? ... e essa Rio Mais Vinte ... ELA foi tão insignificante ... 

552  que a mídia praticamente não falou dela  

553 A  ((pergunta inaudível)) 

554 P  depois eu trago essa informação... que eu:: ... 

555  [33 aí vem as ONGs ... né? ... o papel das ONGs nesse mu::ndo que a gente vive  

556  atualmente... de:: ... questões ambientais .... de:: ... consciência ambiental ...  

557  MUITAS ONGs ... que são as organizações não governamentais ... FAZEM ações que 

558  deveriam ser praticadas pelo estado ... pelo GOVERNO ... né? ...  

559  dentre essas ONGs ... a mais famosa ... sem sombra de dúvida ... é o Greenpeace ...  

560  né? ...que tem ações ... éh:: ... ambientalistas no mundo todo ... e LANÇA essa questão 

561  ambiental ... de forma:: ... MUITO:: ...  muito forte ... né? ... são:: ... éh:: ... manifestantes 

562  que INVADEM ... éh:: ... navios ... de:: ... pesca clandestina ... né? 

563 A3  baleias 

564 P BALEIAS ...  

565  então ... eles colocam no Cristo Redentor uma faixa ... com um protesto ... que faça a  

566  população refletir sobre problemas AMBIENTAIS ... né? ...e tem ações espalhadas pelo 

567  mundo todo ... recentemente teve até uma brasileira ... né? ... que foi presa ... por estar 

568  envolvida numa ação ... de:: um/numa manifestação ... contra a pesca predatória ... né? 

569  ... a pesca ilegal ... ORA ... é uma pesca criminosa ... e ao invés dos pescadores estarem 

570  sendo presos ... quem foram presos ... os/os presos foram os manifestantes ... né? ...  

571  então vocês veem como a lógica capitalista ela inverte ... éh:: ... a realidade dos fatos ... 

572  infelizmente ... né? ... ] 

573  [34 e aí a gente encerra com essa pergunta ... como é que fica o futuro do planeta? ... 

574  diante... desse cenário... CAÓTICO que se fala ... que se fala ... QUE SE FALA ... sobre 

575  questões ambientais ... e pouco se age ... pouco se faz? ...  

576  falar é muito FÁCIL ... num é? ...DIZER... PROPAGAR ... é o mais fácil ...  

577 A3  (sobreviver) 

578 P difícil é o FAZER ... é o AGIR ... é o MUDAR ...  

579 A  (falar do planeta é fácil) 

580 P  né? 

581 A8  [o planeta tá ótimo ...  

582  (eu acho que) a preocupação é com os seres vivos que vivem nele ... os seres humanos 

583  e  as plantas ... porque (sem eles) nadinha numa hora dessa iria continuar ... né? ... (  ) 

584  os animais desapareceria (  ) 

585 P  estão desaparecendo né? ... mu::itas espécies ... estão desaparecendo e a tendência ... 

586  com toda sinceridade ... com TODA sinceridade... a perspectiva de futuro ambiental do 

587  planeta... não é boa não ... é PÉSSIMA ... 
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588 A3    [a gente  num vai (  ) 

589 P CADA dia que passa ... a gente vê MAIS ações ... que ... prejudicam esse  

590  ambiente ... e esse ambiente com/já começou a dar respostas ... de que ele NÃO tá         

591  suportando o modelo de desenvolvimento capitalista predatório do jeito que tá ... E A 

592  MAIORIA DA POPULAÇÃO ainda não acordou pra isso ... né? ...  

593  é mais consumo de ENERGIA ... é MAIS consumo de PRODUTO ... é mais consumo 

594  de ÁGUA ... E ... MENOS recursos naturais ... se renovando ... para o abastecimento 

595  desse consumo acelerado ... então se a gente não inverter ... esse modelo de produção e  

596  consumo ... a tendência é só piorar ... ]  

597  [ nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar ... éh:: ... ações sustentáveis ... né? 

598  ... e exemplos de atitudes sustentáveis ... né? ... por hoje ... a gente fica nisso ... alguém 

599  tinha/tem alguma pergunta ... alguma dúvida ... algum questionamento?... fale agora ou 

600  cale-se para sempre ... sobre o assunto ... 

601 A4  eu posso trazer um vídeo na próxima aula sobre o capitalismo (  ) 

602 P capitalismo e ... 

603 A4  (  ) 

604 P como é esse vídeo? ... ((risos)) 

605 A4  eu sei lá ... é um cara falando sobre o capitalismo (  ) ... é engraçado 

606 P  TRAGA pra eu ver antes ... se tiver relacionado ao assunto da aula a gente trabalha ele 

607  ... eu vou trazer éh...um videozinho MUITO BOM ... que é a história das coisas ... num 

608  é? ... que fala sobre:: ... esse modelo de produção capitalista ... e essa sociedade de        

609  consumo que a gente vive ... dá pra gente entender BEM essa lógica e os efeitos            

610  negativos dessa lógica ... capitalista ... pra próxima aula ...  

611  tá certo?   

612 T (uhn uhn) ] 
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ANEXO B – Diagrama da organização tópica hierárquica da aula  
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      ANEXO C – Estrutura Interna dos Segmentos Tópicos Mínimos da Aula 
 

Segmento de abertura do evento aula 

P boa tarde 

T boa tarde  

 ((o professor depois de cumprimentar a turma, começa a escrever no quadro)) 

 

 
SegT 1: A expressão meio ambiente  

P [I então ... a aula de hoje tem um tema que nós vamos conversar ... que é sobre a questão 

ambiental ... e o desenvolvimento sustentável ... né? ... o assunto do quarto bimestre ... ele gira 

em torno ... desse eixo ... que é sus-ten-ta-bilidade ... pra gente entender o que seria 

sustentabilidade ... a gente tem que contextualizar ... né? ... introduzir esse assunto ... a partir de 

uma pergunta simples... ] 

 

            [Q1 o que seria MEIO ambiente? ... ] 

 

            [E1 meio ambiente é uma palavra ... rotineira ... na pauta diária de tele-jorna::is ... revi::stas ... 

jornais escri::tos ... na mídia de uma forma geral ... né? ... ] 

 

             [Q2 e eu tô me referindo ao que ... quando eu falo MEIO ambiente? ...  

A1  ao ambiente vivo? 

P ao ambiente vivo? ... e o que seria esse ambiente vivo? ... 

T ((incompreensível)) 

A1  onde tem seres vivos (é professor?) ... 

P  só onde tem seres vivos? ] 

 

A2  [E2 mas ela falou ... em ambiente (  ) ela falou 

P uhn 

A3 meio ambiente (é o lugar) onde na verdade ((risos)) ... meio ambiente é o mesmo de:: ... éh ... 

habitação de ... pessoas ] 

 

P  [Q3 só pessoas vivas? ] 

 

A3  [E3                [de pessoas ... animais e etecetera ((risos)) 

 

P  [Q4 só vivos? ] 

 

T [E4 mortos também 

 [não ... morto também 

 [NÃO vivo também 

P  não vivos também ... ce::rto ... que mais? ... ((o professor aguarda outras respostas dos alunos))  

A3  isso é da quarta série ... eu estudei isso aí ... ((risos)) 

P  isso é quarta ... isso é quinta ... isso é sexta ... isso é sétima ... isso é oitava ... isso é primeiro ... 

isso é segundo ... isso é terceiro ... meio ambiente é um tema transversal ... ele deve ser 

trabalhado em todas as disciplinas ... e em todas as séries ... né? ... ] 

[Q5 E AÍ? ... nunca ouviram essa palavra não é ? ... meio ambiente? ] 

A4  [E5 vá::rias vezes ... 

P  várias vezes ... né? ... ] 

[A então ... tá vendo como uma palavra TÃO rotineira ... TÃO constante no nosso dia a dia ... 

que quando a gente para pensar nela ... causa-se conflito ... conceitual na mente da gente ... 

((pausa um pouco mais longa)) né verdade? ...  

T verdade ] 

[uhn uhn 
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SegT 2: Conceito de meio ambiente  

P [Q então ... o que SERIA de fato MEIO AMBIENTE? ...]  

[E meio ambiente é qualquer eleMENTO... é qualquer FENÔMENO ... é qualquer FATO ... é 

qualquer COM-PO-nente desse nosso planeta ... relacionado à VIDA ... eu não posso dizer ... que 

o meio ambiente é onde os seres vivos/seres vivos VIVEM ... apenas ... né? ...  

porque O SER VIVO faz PARte desse meio ambiente ... ((vozes ao fundo)) é uma relação MÚtua 

... inteGRADA ... entre elementos vivos e nãos/não vivos ... ] 

[A então o ar:: ... o so::lo ... a água ... os seres vivos ... eles... convivendo em conjunto ... nesse 

conjunto de relações... interações ... forma o que a gente chama de meio am-bi-ente ... ] 

 

 

  

 
SegT 3: O ser humano e o meio ambiente  

P             [I o problema é que o ser humano ... com a sua ... NECESSIDADE ... de se mostrar superior ... 

de se mostrar ME-LHOR ... do que outras formas de VIDA ... gosta de se separar ... de SAIR 

desse meio ambiente ... como se esse meio ambiente fosse algo distante ou separado de nós 

humanos ... isso é comum até em título de livro ... vem em livros de geografia de fundamental 

... de médio ... lá ... “geografia ... o ser humano ... e o MEIO ambiente”... ((risos dos alunos)) ... 

esse “e”... ele é adicional ... é como se eu tivesse SEPARANDO o ser humano do meio ambiente 

... como se fossem ... distintos ... separados ... ]  

[E E NÃO SÃO ... são integrados ... co-nec-TADOS ...  o ser huMAno É meio ambiente ... o 

meio ambiente É o ser humano ... né? ... não tem como se separar isso ... né? ... ] 

 

 

 

 

 
SegT 4: O meio ambiente antes e após a Revolução Industrial  

P       [I aí vem OU::tras reflexões sobre esse termo ... quando a gente fala meio ambiente ... é                    

como esse ambiente fosse pela metade ... né? ... MEIO ... não é TODO ... É MEIO ... né? ... a 

gente pode começar essa conversa sobre sustentabilidade distinguindo ... esse meio ambiente ... 

ANtes e após a revolução industrial ... até mil setecentos e cinquenta ... até a metade do século 

dezoito ... né? ... período da revolução industrial ... que se inicia a produção mecaniZAda ... a 

substituição de MÃOS ... por MÁquinas ... né? ... mãos humanas ... por máquinas ... vai au/vai 

ocasionar uma TRANSformação ... tanto no espaço geográfico ... como no modo de produção ... 

né? ... vão surgir NOVOS produtos ... numa velocidade ... e numa quantidade mu::ito maior ... 

né? ... ]  

[E ANtes da revolução industrial ... o ser humano tinha uma relação mais ...                                                                                                                                                          

harMÔnica ...  ((pausa um pouco mais longa para fazer uma anotação na lousa)) vivia mais em 

harmoNIA  com a natureza ... respeitando os LIMITES de REgeneração dos elementos naturais 

... dos RECURSOS naturais ... a produção ... era MENOR ... a produção ... era mais pela ne-ces-

si-dade REAL dos humanos ...  

após a revolução industrial ... essa produção ... ela se torna maior ... mais acelerada ... mais rápida 

em quantidade ... em diversidade ... e começam a surgir necessidades ... CRIADAS ... CRIADAS 

... para aumentar o consumo ... e movimentar essa indústria ... movimentar essa produção 

mecanizada ... o consumo deixa de ser REAL ... pela necessidade real ... e passa ser muitas vezes 

um consumo baseado na propaganda ... no marketing ... na publicidade ... que CRIA ... 

necessidades IRREAIS ... necessidades que NÃO existem de fato para o ser humano ... como 

válvula de MOVImentação desse ciclo de produção industrial ... ] 
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SegT 5: Consequências do aumento do consumo após a Revolução Industrial  

P          [Q e qual é a relação disso com o meio ambiente? ... ] 

[E quanto mais eu produzo ... quanto mais eu consumo ... mais li::xo... mais resí::duo... mais 

imPACto ao meio ambiente eu estou ... causando ... se eu produzo mais alimento ... eu tô 

consumindo mais água ... tô consum/degradando mais solo ... né? ... consumindo ... hoje em dia 

... mais agrotóxicos ... e etcetera ... se eu estou consumindo MAIS ... eu estou ... usando mais 

embalagem ... eu estou gerando MAIS lixo ... e esse lixo é descartado muitas vezes de forma ... 

insusten-tável ... pra não dizer na maioria né? ... em quase cem por cento dos casos ... 

principalmente no nosso país ... a gente tem um re/u::ma:: uma deposição ERRADA dos ... lixos 

... né ? ... ] 

             [A isso impacta DIretamente o meio ambiente ... né? ... ] 
 

 

 

 
SegT 6: Causa da degradação ambiental após a Revolução Industrial  

P        [I então ... após a revolução industrial essa harmonia desaparece ... começa a surgir uma 

degradação ...  ((o professor faz uma pausa na sua fala enquanto escreve um esquema no 

quadro)) maior ... desse meio ambiente ... ] 

              [Q POR QUÊ? ... ]  

              [E porque como a gente falava ... surge a chamada ... sociedade de consumo ... que é a 

sociedade que a gente vive ... uma sociedade que pra MANTER essa indústria ... pra 

MANTER essa/esse sistema capitalista de produção ... éh:: ... vigente... ele se baseia ... num 

consumo em MASsa ... num consumo que DEVE ser sempre aumentado ...  ampliado ... ]  

               ((pausa mais longa)) 

               E JUNTO à construção dessa sociedade de consumo ... vem toda essa mídia ... toda essa 

propaganda ... todo esse marketing... que CRIA necessidades ... -- como eu já falei -- ... 

necessidades... CRIA necessidades ... você tem três sapatos ... os três em perfeito estado ... 

mas não é o que a atriz da novela das nove tá usando ... não é o lançamento que tá aparecendo 

no Faustão ... lá no domingo a propaganda da sandália ... que brilha ... que:: ofusca ... que:: 

não sei o que ... só falta fazer menino ...  ((risos dos alunos)) ... né? ... mas é a melhor ...   

                [A aí você vai e compra também ... pra não se sentir excluÍDO... pra não se sentir FO::RA 

desse contexto social ... né? ... ]  

 

 

 

 

  

SegT 7: A obsolescência planejada 

P [I nesse jogo de publicidade ... de marketing ... de sociedade de consumo ... surge algo muito 

interessante que é a chamada obsolescência ... hoje em dia ... a indústria ... ela TEM ... uma 

necessidade que o consumo continue sempre ALTA ... ] 

              [Q e como é que eu vou fazer pra ter sempre consumidor do que eu produzo? ... ] 

[E aí surge a obsolescência ... PLANEJADA ... que é quando você cria produtos                          

com um tempo de validade já preestabelecido ...  eu vou fazer uma geladeira pra durar CINCO 

... SEIS ANOS ... porque se eu fizer uma geladeira que dure trinta anos ... eu vou perder um 

consumidor em potencial ... POR TRINTA ANOS ... então as geladeiras de HOje ... elas não 

DUram trinta anos ... como antigamente ... elas duram ... no máximo ... dez anos... AQUELE 

DVD da promoção de final do ano... que sai por quarenta e nove ...  cinquenta e nove reais ... 

nem Deus conserta ele depois de quebrado ... por quê? ... porque ele já é feito com prazo de 

validade seis meses ... UM ANO ... se você tiver SORte ... pra você comprar outro ... e 

MANTER essa indústria ... essa sociedade de consumo funcionando ... ] 

[A ISSO é a chamada obsolescência PLA-NE-JA-DA ... planejada por quem? ... pelo setor 

industrial ... pelo setor de produção ... 
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SegT 8: A obsolescência perceptiva 

 P [I e ainda tem a mais perversa ... -- na minha opinião -- que é a obsolescência PERceptiva ... ] 
              [E eu tenho um celular ... que eu dividi em ... doze ... vinte quatro ...  trinta e seis... quarenta e oito 

vezes ... não sei ... TÔ LÁ ... PAGANDO o celular ... antes de eu tá na METADE do pagamento 

desse celular ... já tá ultrapassado ... aí eu começo a ficar triste ... ABATIDO ... né? ... depressi::vo 

... ((risos dos alunos)) porque o meu celular NÃO TEM as ferramentas do:: ... “G” num sei o que:: 

... do “X” num sei o que:: ... do:: ... “AI” num sei o que:: ...  aí eu só SOSSE::GO quando eu tiro 

das goelas ... quando eu me endivido de no::vo ...  e compro aquele novo...  

              [A quem foi que criou na minha mente que eu tô ultrapassado? ... que o meu celular não presta 

mais? ... se ele tá funcionando perfeitamente ... essa mídia aí... essa propaganda ... essa 

publicidade ... esse marketing ... que muitas vezes a gente cai feito um PAtinho ... um PAtinho... 

sem nem PENSAR ... sem nem RAciocinar ... que você tá sendo LEVA::DO... a MOvimentar ... 

essa sociedade de  consumo aí ... ]  ((pausa mais longa))  

 

 

 

 

 

 

SegT 9: As relações de trabalho na sociedade de consumo 

P          [I essa MÍDIA... CRI::A... a necessidade ... de a gente imaginar que a nossa felicidade depende do 

nosso poder de compra ... é como se a gente PUDESSE comprar a felicidade ... eu só vou ser feliz 

... se eu tiver ... os recursos ... os produtos ... os lançamentos ... e esses lançamentos eles são 

diários ... ] 

             [E aí o trabalhador passa o dia todinho trabalhando ... numa jornada de trabalho exaustiva ... onde 

esse dono do meio de produção explora ... e aí entra o conceito de mais valia de Marx ... né? ... 

onde o trabalhador ele é explorado ... de várias formas ... e chega exausto em casa ...                               

[Q aí qual é a alegria do pobre? ... do trabalhador? ... depois de um dia de trabalho? ... ] 

A5 [E tomar um banho ...  

P tomar um banho ... comer e sentar no sofá pra assistir televisão ...  

aí você tá lá na alegria do pobre ... assistindo televisão ... ((risos dos alunos)) 

A5                                                      [alegria do pobre 

 

P [Q o que aparece na propa/na propaganda? ... no comercial? ... ] 
              [E que você tá se vestindo errado ... que você tá calçando errado ... que o seu carro ... CARRO? 

... não ... você tem uma carro::ça ... que o CARRO NO::VO é que é o bom ... ((comentários 

paralelos dos alunos)) que o seu celular ... jogue fo::ra ... num presta mais não ... né? ... ((risos e 

comentários paralelos dos alunos)) ... que o DETERGENTE que você usa ... não tira a gordura 

igual ao detergente novo ... lançamento ... moderno ... da tecnologia da NASA ...  ((risos da 

turma)) ...  

tô mentindo? 

T  não 

[não  

P  aí você vai no outro dia trabalhar MAIS ... pra ganhar um salário MISERÁVEL ... pra se endividar  

MAIS AINDA ... e continuar consumindo ... consumindo ... consumindo ... e gerando resíduos e 

mais resíduos ... e poluindo ... e poluindo ... e movimentando essa sociedade de consumo ... e os 

donos dos meios de produção enriquecendo ... enriquecendo ... à custa dessa população ... de 

BAIXA escolaridade ... de BAIXO conhecimento ... que não se VÊ... como pertencente à essa 

sociedade de consumo ... ] 
tá dando para entender pessoal? 

T  tá ( ) 

T  [uhn uhn 
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SegT 10: Consumidor compulsivo 

A6  [Q ((pergunta incompreensível))  

P anh?... ((o professor não compreende a pergunta)) 

A6 (  ) ((o aluno repete a pergunta, mas não é possível ouvi-la)) ] 

 

P [E não ... não ... não ... quando/a felicidade é algo pessoal ... quando a felicidade ... ela tem que 

partir de dentro pra fora ... e não de fora pra dentro... as pessoas que se sentem felizes comprando 

... consumindo ... elas estão com algum distúrbio neurológico ... psicológico ((toca o sinal)) ... 

precisa de tratamento aí ... né? ...  

porque é uma válvula de escape aí ... a mesma coisa ... é uma pessoa que BEbe ... que FUma ... 

que se DROga ... é uma pessoa que ... se sente feliz consumindo ... em excesso ... sem necessidade 

... ] 

A7  tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai 

P oi? ... 

A7  tirando as drogas ... essa pessoa é meu pai ...  

             ((risos e comentários da turma)) 

 

 

 

 

 

SegT 11: Objetivo do capitalismo 

P [I diante dessa sociedade de consumo ... diante desse MO::do de desenvolvimento ca-pi-ta-lis-ta 

... e esse modo de desenvolvimento capitalista que é o viGENTE no mundo atual ...  ele não tá 

nem aí pro meio ambiente não ... ele num tá nem aí pra geração de degradação ambiental não ... 

porque o capitalismo VIsa/tem um ÚNICO objetivo ...   

 

              [Q qual é? ] 
 

A8  [E lucro ... dinheiro 

P  lucro ... dinheiro ... capital ... DA::NE-SE... o meio ambiente ...  

A8     [(Virgem Maria)  

P LA::SQUE-SE ... a maioria ((risos e comentários paralelos dos alunos)) eu quero é ganhar ...  

A9 exatamente 

A10 [(é ... já tá bom) 

P [É ... ESSA é a realidade do capitalismo ...  

e a gente já viu isso ... né? ... em épo/ éh ... em séries anteriores ... que ... no capitalismo ... pra 

um enriquecer ... o outro necessariamente tem que empobrecer ... ou VÁ::RIOS têm que 

empobrecer ... né? ... ] 
 

[A então ... ISSO gera ... degradação ... ambiental .... ] 
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SegT 12: Empresas com marketing ambiental 

P [I o sistema capitalista ele não tem ... a MÍNIMA necessidade ... a MÍNIMA intenção de 

privilegiar o meio ambiente não ... e QUANDO privilegia é com interesse pessoal ... ]  
 

              [Q como assim? ... têm muitas marcas hoje... que usam o SELO de qualidade ambiental ... mas 

elas usam por quê? ... ]  
 

              [E porque CRESce o número de consumidores conscientes ... consumidores que procuram essas 

marcas com o selo de ... certificação ambiental ... que a tal marca ela tem um compromisso ... ela 

não tá/ ... eh:: ... ela tá refloresTANdo a madeira que ela tá usando pra produzir caderno ... pra 

produzir... ofício ... pra produzir papel ... aí tem pessoas que só compram marcas que tem esse 

selo ... VERDE ... e vários outros... né? ... então ... QUAN::do uma marca tem esse marketing 

ambiental ... ela es/ela tá com interesse de AUMENTAR a sua lucratividade ...  

então vejam que há até um interesse capitalista por trás ... não é pra ser boa pro meio ambiente ... 

é pra aumentar o seu marketing ... a sua publicidade ... e com isso aumentar a sua venda ... o seu 

lucro ... né? ...  

T [(uhn uhn)  

P até recentemente mostrou aí na televisão ... um telejornal ... dizendo que hoje em dia existem 

muitas marcas que não têm os selos ... de:: certificação ambiental ... mas colocam lá na 

embalagem ... “cem por cento orgânico” ... éh:: ... “produto com ... éh:: ... produção ... com res/res/ 

responsabilidade ambiental” ... éh:: ... num sei o que ... num sei o que ... vários... itensinhos lá na 

embalagem ...  que faz a população PENSAR que aquela marca ... ela é responsável 

ambientalmente ... quando na realidade não tem nenhum órgão oficial ... que tá dando a ela um 

selo de garantir à população de que ela tem responsabilidade ambiental ... né? ...  

 

              [A então ...  MESmo quando surge no capitalismo empresas com essa vertente... com essa 

preocupação ambiental ... elas têm o interesse de fazer uso dessa/dessa certificação ... como forma 

de publicidade ... de marketing ... pra aumentar também as suas vendas ... e consequentemente a 

sua lucratividade ... ] 
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SegT 13: O marco inicial 

P [Q e quando é que começa esse discurso ambiental? ... quando é que surge o despertar da 

consciência ecológica? ... ] 
               [E não se tem uma/um dia ... um mês ... um ano ... nem uma HORA preestabelecida pra se dizer 

que foi a partir de TANTO ... que começou se/ a se ter se uma preocupação ambiental ...  né? ... 

essa/... éh:: ... as pessoas ligadas a essa questão ambiental ... colocam a década de SESSENTA ... 

como marco inicial ... da preocupação do mundo com as questões ambientais ... então veja só ... 

a revolução industrial ela é de mil setecentos e cinquenta ... ((o professor anota a referida data no 

quadro)) eu vou ter o começo do despertar da/na consciência ecológica  em mil novecentos e 

sessenta ... ou seja ... DUZENTOS ... E DEZ ... ANOS ... DEPOIS ... duzentos e dez anos DEpois 

... é que ... o mundo começa a se preocupar com as questões ambientais ... -- BEM pouquinho ... 

depois ... num é? -- ...  

P  e lembre-se das ... fases da revolução industrial ... no começo o uso do carvão mineral ... então 

era MUIta queima de combustível fóssil ... na segunda revolução industrial ... petróleo ... 

eletricidade ... né? ...  

              [Q e todas essas fontes de energia gerando o quê? ... ] 

T  [E (resíduos)  

P  resíduos ... né? ... gerando ... li::xo ... degradação ... ambiental ...  

              então duzentos e dez anos depois ... é que ... começam a surgir pessoas ... a falar ... a:: questionar 

... o modelo de desenvolvimento capitalista ... industrial ... né? ...  

              o marco no:: ... no:: ... no::/na consciência ecológica é o livro Primavera Silenciosa ... de Rachel 

(Carson) ... é esse livro aqui ... ((o professor mostra a capa do livro no slide)) ele é considerado 

um marco inicial ... a primeira publicação... a falar sobre questões ecológicas ... questões 

ambientais ... ]  
              ((pausa mais longa da fala do professor)) 

 

 

 

 

 

SegT 14: A Conferência de Estocolmo 

P             [I em mil setecen/em mil novecentos e setenta e dois ...  surge a primeira conferência ... o primeiro 

encontro de países ... pra debater as questões ambientais ... que foi a chamada conferência de 

Estocolmo  que aconteceu lá na Suécia ... em mil novecentos e setenta E dois ] ...  

               

              [E nessa conferência... países POBRES ... países ricos... cada um com seus representantes ... 

debateram... as questões ambientais ... e aí... nessa conferência... surgiram duas propostas para 

tentar minimizar as ... as degradações ambientais ... uma proposta defendida pelos países RICOS 

... e outra proposta ... defendida pelos países ... pobres ... ] 

               ((o professor anota no quadro))  

 

 

 

 

 

 

 

SegT 15: A proposta dos países ricos 

P           [Q os países RIcos ... eles diziam o quê? ... ] 

             [E que a/a partir dali ... a política de crescimento deveria ser zero ... ou seja ... NENHUM país 

poderia CRESCER economicamente mais ...  mas pra eles dizerem isso era muito fá::cil ... eles 

já estavam ricos e desenvolvidos ... eles já tinham passado ... MAIS DE DUZENTOS ANOS 

degradando o meio ambiente ... e conquistado riqueza e desenvolvimento ...  

              [A então eles podiam dizer agora que ... vamos manter o nosso padrão de crescimento econômico 

... ninguém vai poder crescer mais do que cresce atualmente ... pra ELES isso era cômodo ... por 

quê? ... porque eles já estavam RICOS e desenvolvidos ... ]  
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SegT 16: A proposta dos países pobres 

P            [E1 mas obviamente isso não foi aceito pelos países pobres ... que ainda não tinham geração de 

riqueza e desenvolvimento ... ORA ... se ninguém mais vai poder mais crescer ... então a gente 

vai pra todo sempre ser pobre e subdesenvolvido ... isso não é justo ...                                                                                                                           

              aí ... o grupo dos países pobres ... disseram que NÃO ... essa política de crescimento zero ... NÃO 

era viável para países pobres não ... ] 

[Q2 e o que é que eles lançam nessa conferência de Estocolmo? ... ((pausa mais longa)) ] 

[E2 uma política... de crescimento econômico ... SEM preocupação ambiental ... vocês já 

destruíram as suas florestas ... vocês já degradaram o meio ambiente ... construíram riqueza e 

desenvolvimento ... e agora quer que a gente também não faça o mesmo? ... vocês vão continuar 

ricos e desenvolvidos ...  e a gente pobre e subdesenvolvido? ... ] 

[A os países subdesenvolvidos ... os países pobres ... NÃO aceitaram essa política de crescimento 

zero ... e lançaram o crescimento econômico a qualquer CUSTO ... ] 
 

  

 

 

 

SegT 17: A posição do Brasil 

P            [I o BRASIL inclusive... chegou a se pronunciar nessa conferência de Estocolmo ... ]  

              [E dizendo que AS EMPRESAS POLUIDORAS ... as indústrias poluidoras... que NÃO fossem 

bem aceitas nos países ricos ... podiam vir para o Brasil ... que o Brasil estava aceitando poluição 

e degradação ambiental ... TUDO ... em prol do crescimento econômico ... né? ... ] 

[A então essa conferência de Estocolmo ... ela não GERA ... resultados positivos ... pra tentar 

minimizar as degradações ambientais ...   

né? ... ] 

 

 

 

 

 

SegT 18: Conceito de desenvolvimento sustentável 

P            [I O CONCEITO de desenvolvimento sustentável ...   que é tão FALADO ... atualmente ... né? ... 

no capitalismo ... a gente tem ... u::ma necessidade atualmente no discurso ambiental ... de 

defender esse desenvolvimento sustentável ... ]                                                                                                             

[E1 esse conceito de desenvolvimento sustentável ... surge em MIL novecentos e oitenta e sete ... 

né? ... quinze anos depois da conferência de Estocolmo ... representantes da ONU/em 

conferências da ONU ... surge uma vertente para o modelo capitalista de produção ... um modelo 

que VISE o desenvolvimento ... priorizando ... três ... regras ... três critérios ... três objetivos ... 

((o professor começa a anotar no quadro)) crescimento econô::mico ...  justiça socia::l ... ((tosse)) 

... e equilíbrio ... ((pigarreado)) ambiental ... então ... o que a ONU tava dizendo é ... “não tem 

como acabar com o capitalismo ... então vamos MOLDAR esse capitalismo ... às necessidades do 

meio ambiente?” ] 

              [Q2 e como é que eu faço isso? ... ] 

           [E2 tendo um desenvolvimento ... que priorize não SÓ o crescimento econômico ... mas um 

crescimento econômico que venha com ... justiça social ... ou seja ... a diminuição entre as 

diferenças sociais ... entre os ricos e os pobres ... DIMINUIR essa diferença ... e que ... preserve 

o meio ambiente ... que deixe o ambiente em condições ... ((canto de uma ave fora da escola)) a 

ser usado ... pelos/ pelas gerações futuras ...  

            um exemplo muito claro ... na questão da indústria de papel ... que a gente já citou ... é que se 

você precisa daquela matéria prima para sua indústria ... é você fazer o reflorestamento ... 

desmatar e reflorestar ... e fazer uso  dessa/desse vegetal ... re/éh:: ... dessa madeira reflorestada 

...  ((galo cantando)) ... né? ... ] 
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SegT 19: Uso não sustentável da água pela indústria 

[I então ... aqui na região da gente... TORITAMA ... que é um polo de confecção ... o segundo 

maior polo de confecção de jeans do Brasil ... então a gente tem ... MUItas indústrias de jeans lá 

... muitas delas ilegal ... né? ... éh ...ilegais ... muitas delas ... sem preocupação ambiental nenhuma 

... e uma indústria de roupa ... uma indústria de jeans ... ela precisa de consumo de muita água ... 

pra fazer a::/o tingimento do jeans ... pra fazer a LAVAgem do jeans ... e dos/das peças ... né?...] 

[E E:: ... QUANdo você não tem responsabilidade ambiental ... quando você não busca esse 

desenvolvimento sustentável ... fazendo de forma predatória ... aí você pega a água lá vai ... e essa 

água vai-se embora ...  a região não tem saneamento básico ... então essa água vai pra um córrego... 

vai pra um rio ... sem tratamento NENHUM ... e ali eu tenho... agentes químicos ... de/de/éh:: ... 

desin/detergente em pó:: ... amacia::nte ... num sei o que ... várias químicas ... que junto com a 

água... vai-se embora poluir... os rios e os córregos ... e qualquer outra fonte que seja receptora 

dessa água poluída ... num é? ... ] 

 

 

 

 

 

SegT 20: Uso sustentável da água pela indústria 

P            [Q aí o que é que o desenvolvimento sustentável diz? ... ] 

[E vamos criar o reuso dessa água ... vamos aproveitar essa água que está sendo lavada ... pra 

OUTRA atividade ... ou pra MESMA atividade ...e aí lá em Toritama teve um/tem uma empresa 

que faz isso ... que é a empresa Mamute ... né? ... ela criou um sistema de ... re éh/de reuso da 

água ... tratar a água do tingimento ... DE INÍCIO se gastou muito ... porque você tem comprar 

todo maquinário... você tem que ter toda uma infraestrutura ... pra fazer a::/o tratamento dessa 

água pra poder ser reutilizada ... mas quanto essa indústria economizou de conta de COMPESA? 

... né verdade? ... então a LON::go prazo ... ela vai TIRAR esse dinheiro gasto ... nesse 

investimento ... e depois de tirado esse gasto ... éh ... o lucro vai ser maior ... vai ser ampliado ... 

O PROBLEMA é que o capitalista ... ele tem uma visão imediatista ... uma visão do AGORA ... 

eu quero lucro rápido ... eu quero lucro ... imediato ... e no desenvolvimento sustentável ... você 

tem que ter uma preocupação ambiental ... junto com justiça social ... e crescimento econômico 

... e isso gera/isso só acontece a longo prazo ... ] 

[A então INfelizmente ... POUCAS são as indústrias ... POUCAS são as empresas ...  que têm ... 

dentro do seu modelo de produção ... os conceitos relacionados ao desenvolvimento       

sustentável ...  ] 

 

 

 

 

 

SegT 21: Ampliação das empresas sustentáveis 

P            [Q1 e como é que a gente faz pra ampliar essas empresas? ... como é que a gente faz? ... pedindo         

para elas serem sustentáveis?... ]   

[E1 elas não vão nos ouvir ... elas não entendem ... elas só entendem U::MA uma ação ... que é o 

lucro ... ] 

[Q2 e como é que elas geram o lucro? ... ] 

[E2 a partir do nosso poder de compra ... a gente privilegiando marcas responsáveis 

ecologicamente ... ambientalmente ... essas marcas elas crescem ... e as outras que não são ... vão 

desaparecer ou vão ter que se adequar ... ] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 
 

SegT 22: Práticas do consumidor não sustentável 

[E agora se você vai... a uma papelaria ... compra uma resma de oficio ... compra um caderno ... 

e não olha se não tem nenhum selo de responsabilidade ambiental ... 

se você vai  num supermercado e compra uma caixinha de palito de fósforo ... ou de palito de 

dente ... e não olha ali se a madeira é reflorestada ... você não tá sendo consciente ... você NÃO 

É um consumidor consciente ... você não tá nem aí pra essas questões ambientais ... 

se você vai num/numa::/ vai sair de casa ... aí vai passar... na padaria ... no supermercado... e:: .... 

na loja de calçado ... aí você passa primeiro na loja de calçado ... bota lá o sapato dentro de uma 

bolsa ... né? ... (chak-chak) ... uma bolsa grande ... uma sandalinha do tamanho de nada ... que já 

vem dentro de outra embalagem ... aí você vai com a sacola... desfilando na rua ... ((risos dos 

alunos)) ... fazendo propaganda DA LOJA ... porque as lojas botam lá ... né? ... pra mais 

publicidade ... pra mais propaganda ... pra mais marketing ... né? ... aí você vai na padaria ... 

compra um real de pão ... que já vem numa bolsa de papel ... aí pega OUTRA bolsa plástica ... e 

fica já com duas bolsas ... e vai ao supermercado comprar um alfinete ... aí pega uma bolsa DESSE 

tamanho ((o professor faz um gesto abrindo mãos e braços simulando o tamanho da bolsa)) ... o 

alfinete também ... aí sai com três bolsas (chak-chak) na rua ... FORA A EMBALAGEM DO 

PRODUTO... e você poderia ter economizado duas bolsas ... colocado todos os produtos numa 

só ... ] 

[A isso é uma ação TÃO simples e ... muitos não têm nem essa responsabilidade ... você tava 

ajudando aí... a empresa ser sustentável ... e VOCÊ TAMBÉM ser sustentável ... né? ... ] 

 

 

 

 

 

 

SegT 23: Consequências da falta de sensibilidade ambiental 

P           [I HÁ VINTE ANOS ATRÁS ... quando começaram a falar dessas questões ambientais ... se 

falava do futuro ... NO FUTU::RO a população vai sofrer ... no FUTU::RO vai faltar água ... no 

FUTU::RO a temperatura vai aumentar... no FUTU::RO as secas vão aumentar ... não se fala mais 

no futuro ... se fala no AGORA ... ] 

[E a gente VIVENCIA esse aumento de temperatura ... essas MUDANÇAS climáticas elas estão 

na pauta DIÁRIA ... então... se NADA for feito ... se a maioria não se sensibilizar e muDAR as 

suas ações ... a tendência é só piorar ... e não é só as gerações futuras que vão sofrer não ...  porque 

TODOS nós aqui estamos na flor da idade ... num é verdade? ... -- vocês mais do que eu -- ... 

então a gente vai vivenciar ... ] 
a expectativa do vida/de vida do brasileiro está em mais de setenta anos ... quase setenta e cinco 

... né? ... setenta e quatro ...  setenta e três ... depende do gênero ... então ... a expectativa de vida 

grande ... vocês ainda tem mais de cinquenta anos de vida a mais pela frente ... EM MÉDIA ...  

[A então ... se NADA for feito ... a tendência dessas mudanças climáticas ... dessas questões 

ambientais é trazer efeitos mais negativos ... não é pras gerações futuras só não ... é pra ... a gente 

mesmo ... ] 
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SegT 24: Razões para a sensibilização ambiental 

P          [I então TER o conhecimento ... não é garantia de MUDANÇA ... DA PRÁTICA ... ERRÔNEA 

... da prática ERRADA ... que a gente tem diariamente não ... o conhecimento só não basta não ... 

tem que estar sensibilizado para a causa ... ((pigarro)) ... apareceu na televisão ... “vamos proteger 

o verde”... “vamos proteger a mata” ... “olha quanto o canto do passarinho é belo” ... o(lha)... 

o(lha) o sonzinho ... do galo cantando ainda agora aqui ... ]  

              [Q1 isso convence alguém? ... ] 

T [E1 não ] 

P [Q2 [a de deixar de consumir mais do que necessita? ... a:: a economizar  água? ... a economizar 

energia? ... isso convence alguém? ... ]    

              [E2 não  

T [ não   ] 

A8 [Q3 e o que é que convence (professor)? ] 

P [E3 o que convence é você dizer que SE essa mata for derruBADA ... a capacidade de renovação 

do ar diminui ... se você QUEIma uma mata ... você causa ... degradação a esse ar ... que você 

respira ... quem daqui consegue... DOIS minutos sem respirar? ... eu estou pedindo DOIS minutos 

sem respirar ... dois minutos ...  

A1  dois segundos professor 

A2 [ (eu consigo mas não faço mais não) 

T [(oxe) 

P [Q4 alguém consegue? ] 

A1  [E4 não 

P  dois minutos sem respirar 

A1  não 

P eu também não consigo ... ] 

e por que que eu vou fazer a queimada do meu lixo doméstico ... SE ... eu não passo dois sem 

respirar esse ar? ... e esse/quando esse ar está CHEIO de fumaça ... eu começo a tossir ... eu 

começo a passar mal ... né burrice? ... é idiotice ... é tabacudice... é (TA-BA-CUDICE) ... 

((os alunos se agitam e riem)) 

P né verdade? 

A1  tabacudice ... é a primeira vez que eu ouço isso na minha vida... ((risos))... 

ta-ba-cudice 

P [Q5 tem coisa mais irracional ... tem coisa mais irracional do que destruir aquilo que eu preciso?  

o rio do nosso município ... OS RIOS do Brasil ... são verdadeiras o quê? ...] 

A7 [E5fossas 

P FOSSAS ... a céu aberto... esgo::/esgotos a céu aberto ...  

numa problemática por água aqui em Bom Jardim ... coitada da população ... não tem um rio que 

possa ser usado ... como reservatório de água ... nos anos dois mil ... (conversas paralelas)... né 

A.? ... no começo dos anos dois mil ... Bom Jardim teve um problema seríssimo de ... acesso à 

água ... faltou água mesmo ... como DIzem que está para acontecer né? ... que as barragens estão 

QUASE secas ... e aí era aquele corre-corre ... era carro-pipa... era gente furando poço ... era não 

sei o que ... naquele tempo ... ninguém já num tinha coragem de usar a água do rio ... HOJE é que 

não se tem mesmo ... né? ... por que quem é que em SÃ CONSCIÊNCIA ... vai ... usar a água do 

rio daqui de Bom Jardim? ... não tem condições ... então um reservatório de água ... que poderia 

ser usado para abastecer a população ... num caso de emergência ... não se pode ... então ... colocar 

um::/uma fossa ... colocar o seu esgoto ... pra esse rio ...  

TAMBÉM é uma atitude irracional ... né? ... pegar um solo ... que é onde eu planto ... onde eu 

crio um animal ... que vai me servir de alimento ... e causar uma queimada nele ... sabendo que 

ali eu vou queimar os nutrientes ...  deixar o solo mais pobre ... isso vai afetar... o desenvolvimento 

de novas lavouras ... na criação de um novo pasto ... eu também tô sendo burro ... tô ou não tô ?  

T é 

P [vai diminuir a quantidade de alimento gerado ...  

então a população tem que incorporar i::sso  ... de que eu não que::ro ... eu não vou pedir  aqui a 

vocês até o final do ano ... pra cuidar do meio ambiente ... 

para serem sustentáveis ... porque o verde é bonitinho ... porque o canto do passarinho é belo ... 

não ... isso não convence ninguém não ... eu vou jogar na cara de cada um ... que... se VOCÊ não 

cuidar desse meio ambiente ... você vai ser o primeiro a se lascar ... ((comentários paralelos dos 

alunos)) .... que A GENTE... vive... dependendo dos reCURSOS desse meio ambiente ... como 

eu falei no início da aula ... não EXISTE essa separação ... meio ambiente ... ser humano ... se 
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esse meio ambiente se for ... o ser humano vai junto ... e é ISSO que está faltando no discurso 

ecológico ... mostrar à população ... o seu papel ... e a sua responsabilidade ... ] 

[A INfelizmente... a lógica que a gente vive ... é a lógica capitalista ... se eu vivo a lógica 

capitalista ... então ... eu tenho que usar argumentos capitalistas ... então a relação tem que ser de 

troca ... eu vou cuidar ... pra não me prejudicar ... porque senão o negócio ... vai ficar PIOR do 

que já tá ... tá certo? ... ] 

 

 

SegT 25: Rio-92 

P     [I então ... continuando ... a segunda grande conferência internacional foi a Rio Noventa                                    

e Dois ...  

A ( ) 

P [E Rio ... Rio ... de Janeiro ... Brasil ... mil novecentos e noventa e dois ... também chamada de 

Conferência da Terra ou Cúpula da Terra ... foi a priMEIRA GRANde conferência internacional 

... reuniu mais de cento e setenta países ... né? ... e se construiu MUItos e muitos conhecimentos 

... foram assinados muitos acordos ... né? ... se falou muito sobre as questões ambientais nessa 

conferência ... e se produziram ... foram produzidos ... quatro documentos ... ] 

 

 

 

 

 

SegT 26: A Agenda 21 

P [E1 a Agenda Vinte e Um ... que era uma agenda ... um conjunto de metas ... a serem alcançadas 

para o século vinte e um ... para os anos dois mil ... e dentro dessa agenda vinte e um ... tinha uma 

meta ... que era que todos os municípios ... todos os estados ... todos os países deveriam ter a sua 

agenda vinte e um ...    

              [Q2 que é essa agenda vinte e um?... ]  

              [E2 é um conjunto de me::tas ... um conjunto de objetivos ... a  serem PERSEGUIDOS para se 

melhorar a qualidade ambiental daquele território ... municipal ... estadual ou nacional ... ] 

              [A INfelizmente ainda hoje ... existem municípios que não têm Agenda Vinte e Um ... né? ... ] 

 

 

 

 

SegT 27: A Convenção da Biodiversidade 

P [E Convenção da Biodiversidade ... se falou muito sobre a diversidade do planeta ... e formas de 

se manter essa biodiversidade ... em patamares... num é? ... sustentáveis ... evitar as extinções ... 

da fauna e da flora ... ] 

 

 

 

 

 

 

SegT 28: A Convenção do Clima 

P            [E a convenção do clima ... que falava sobre as mudança climáticas ... e foi assinado AÍ o protocolo 

de Kyoto ... onde muitos países assinaram ... MAS ... os mais poluentes não assinaram ... Japão 

... os Estados Unidos ... os Estados Unidos SOZINHO... liberam quase vinte e cinco por cento 

dos gases do efeito estufa ... e os Estados Unidos não assinou esse protocolo de Kyoto ... né? ... ] 

 

[A então ... de certa forma ... esse protocolo não foi um sucesso ... ] 
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SegT 29: A Declaração dos Princípios sobre as Florestas 

P   [E e a declaração dos princípios da/sobre as florestas ... né? ...  

que visava aí ... também ... maneiras .... métodos de se preservar as florestas ... principalmente 

as tropicais ... as equatoriais ... do nosso planeta ... como a floresta Amazô::nica ... a do Co::ngo 

... a da Indoné::sia ... que ainda EXISTEM... em quantidade relativamente elevada ... se 

comparadas às florestas temperadas ... que são praticamente não existentes ... né? ... aí:: ... elas 

estão em quantidades superiores ... ((pigarro)) ... ] 
 

 

 

 

 

 

 

SegT 30: Rio+10    

P [I dez anos depois da Rio Noventa e Dois ... a gente vai ter na África do Sul ... Johanesburgo ... a 

Rio Mais Dez ... ] 

 

           [E1 essa Rio Mais Dez ... ela faz uma AVALIAÇÃO do que foi conquistado ... nos dez anos ... 

passados da Rio Noventa e Dois ... e lançam um ... um objetivo NOVO ... que são os OITO jeitos 

de mudar o mundo ... também conhecido como os objetivos do milênio ... oito objetivos para se 

tentar ALCANÇAR esse desenvolvimento sustentável ...  

           peguem o livro de vocês... por favor... ((os alunos começam a pegar seus livros e, enquanto isso, 

o professor dá uma pequena pausa)) ... página dois quatro oito ... eu disse duzentos e quarenta e 

oito ... dois ... quatro ... oito ... ((risos dos alunos)) .... duzentos ... e quarenta ... e oito ...  

A3         bati ((brinca o aluno)) 

  P            ((o professor e os alunos agora seguem um texto do livro didático)) 

 

aqui olha ... tem “os oito jeitos de mudar o mundo” ... tão vendo? ... as oito metas que o território 

para ser ... SUSTENTÁVEL ... para buscar esse desenvolvimento sustentável ... deveriam seguir 

... né? ... ] 

[Q2 quais seriam eles? ... ] 
[E2 “número um” ...  

T  “acabar com a fome e a miséria” 

P  acabar com a fo::me ... e a miséria 

T                                     [e a miséria 

P  “número dois” ... 

T  “educação básica de qualidade para todos” 

P  educação básica de qualidade para todos ... “número três” ... 

T  “igualdade entre os sexos e valorização da mulher” 

P  igualdade entre os sexos e a valorização da mulher ... “número quatro”... 

T  “reduzir a mortalidade infantil” 

P  reduzir a mortalidade infantil ... “número cinco” 

T  “melhorar a saúde da gestante” 

P  melhorar a saúde das gestantes ... né? ... “número seis” 

T  “combater a AIDS ... a malária ... e outras doenças” 

P  combater a AIDS ... a malária ... e outras doenças ... “número sete” 

T  “qualidade de vida e respeito ao meio ambiente” 

P  qualidade de vida e respeito ao meio ambiente ... “número oito”  

T  “todo mundo trabalhando pelo o desenvolvimento” 

P     todo mundo trabalhando para o desenvolvimento ... esse todo mundo seria os países 

desenvolvidos ... em cooperação com os subdesenvolvidos ... né? ... ] 
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SegT 31: COP 15 

P    [E a gente teve a COP vinte/quinze ... que foi na Dinamarca ... né? ... em dois mil e nove ... que 

tinha o/como objetivo substituir o protocolo de Kyoto ... que tava pra ser vencido ... né? ... o 

protocolo de Kyoto tinha uma validade de dez anos ... então ele/éh ... éh ... de vinte anos ... e ele 

já estava pra ser vencido ... né? ... e aí ... ele vai ser ... éh... reestudado ... vai ser reanalisado ...  

[A mas infelizmente muitos países continuaram a/ continuaram sem assinar ... né? ... ] 

 

 

 

 

 

 

 

SegT 32: Rio+20 

P [I aí vem a Rio Mais Vinte ... que foi em dois mil e DO::ze... né? ... éh:: ...]  

              [E a RIO MAIS VINTE ... foi um verdadeiro... FRA-casso ... o fracasso foi TÃO GRANDE ... 

que muitos países mandaram representantes INSIGNIFICANTES ... como assim representantes 

insignificantes?... ah:: ... quem foi pra conferência ... não foi o presidente ... não foi o primeiro 

ministro ... não foi o ministro ... não foi o secretário ... NÃO... foi aquele ... secretário ... do 

secretário ... do secretário ... DO SECRETÁRIO... do presidente ... aquela pessoa que não podia 

assinar nada ... porque não tinha alçada ... não tinha poder de decidir NADA ... pelo país que ele 

(es)tava representando ... então ... ele não podia assinar nenhum acordo ... ele não podia se 

comprometer em na::da ... por quê? ... porque não tinha esse poder ... né? ... “ah eu vou ter que 

analisar   com meu país ... conversar com fulano ... beltrano ... para poder ... acordar isso depois” 

... e esse depois era depois ... que dura até hoje ... num é? ... ] 

             [A e essa Rio Mais Vinte ... ELA foi tão insignificante ... que a mídia  praticamente não falou 

dela ] 
A  ((pergunta inaudível)) 

P     depois eu trago essa informação... que eu:: ... 

 

 

 

 

 

SegT 33: A ONG Greenpeace 

P [I aí vem as ONGs ... né? ... o papel das ONGs nesse mu::ndo que a gente vive atualmente ... de:: 

... questões ambientais .... de:: ... consciência ambiental ... MUITAS ONGs ... que são as 

organizações não governamentais ... FAZEM ações que deveriam ser praticadas pelo estado ... 

pelo GOVERNO ... né? ... dentre essas ONGs ... a mais famosa ... sem sombra de dúvida ... é o 

Greenpeace ... né? ... ]  
              

               [E que tem ações ... éh:: ... ambientalistas no mundo todo ... e LANÇA essa questão ambiental ... 

de forma:: ... MUITO:: ...  muito forte ... né? ...são:: ... éh:: ... manifestantes que INVADEM ... 

éh:: ... navios ... de:: ... pesca clandestina ... né? 

A3  baleias 

P BALEIAS ...  

então ... eles colocam no Cristo Redentor uma faixa ... com um protesto ... que faça a  população 

refletir sobre problemas AMBIENTAIS ... né? ... e tem ações espalhadas pelo mundo todo ... 

recentemente teve até uma brasileira ... né? ... que foi presa ... por estar envolvida numa ação ... 

de:: um/numa manifestação ... contra a pesca  predatória ... né? ...  a pesca ilegal ... ORA ... é uma 

pesca criminosa ... e ao invés dos pescadores estarem sendo presos ... quem foram presos ... os/os 

presos foram os manifestantes ... né? ... ] 
 

[A então vocês veem como a lógica capitalista ela inverte ... éh:: ... a realidade dos fatos ... 

infelizmente ... né? ... ] 
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SegT 34: Perspectivas sobre o meio ambiente 

P [Q e aí a gente encerra com essa pergunta ... como é que fica o futuro do planeta? ... diante... desse 

cenário... CAÓTICO que se fala ... que se fala ... QUE SE FALA ... sobre questões ambientais ... 

e pouco se age ... pouco se faz? ... ] 
 

[E falar é muito FÁCIL ... num é? ...DIZER... PROPAGAR ... é o mais fácil ...  

A3  (sobreviver) 

P difícil é o FAZER ... é o AGIR ... é o MUDAR ...  

A  (falar do planeta é fácil) 

P  né? 

A8  [o planeta tá ótimo ...  

(   ) a preocupação é com os seres vivos que vivem nele ... os seres humanos e  as plantas ... porque 

(sem eles) nadinha numa hora dessa iria continuar ... né? ... (  ) os animais desapareceria (  ) 

P  estão desaparecendo né? ... mu::itas espécies ... estão desaparecendo e a tendência ... com toda 

sinceridade ... com TODA sinceridade ... a perspectiva de futuro ambiental do planeta... não é boa 

não ... é PÉSSIMA ... 

A3    [a gente num vai (  )    

P CADA dia que passa ... a gente vê MAIS ações ... que ... prejudicam esse ambiente ... e esse 

ambiente com/já começou a dar respostas ... de que ele NÃO tá suportando o modelo de 

desenvolvimento capitalista predatório do jeito que tá ... E A MAIORIA DA POPULAÇÃO ainda 

não acordou pra isso ... né? ... é mais consumo de ENERGIA ... é MAIS consumo de PRODUTO 

... é mais consumo de ÁGUA ... E ... MENOS recursos naturais ... se renovando ... para o 

abastecimento desse consumo acelerado ... ] 
 

[A então se  a gente não  inverter ... esse modelo de  produção e consumo ... a tendência é só 

piorar ] 
 

 

 

 

 

 

Segmento de Fechamento do evento aula 

P nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar ... éh:: ... ações sustentáveis ... né? ... e 

exemplos de atitudes sustentáveis ... né? ... por hoje ... a gente fica nisso ... alguém tinha/tem 

alguma pergunta ... alguma dúvida ... algum questionamento? ... fale agora ou cale-se para sempre 

... sobre o assunto ... 

A4  eu posso trazer um vídeo na próxima aula sobre o capitalismo (  )   

P capitalismo e ... 

A4  (  ) 

P como é esse vídeo? ... ((risos)) 

A4  eu sei lá ... é um cara falando sobre o capitalismo (  ) ... é engraçado 

P  TRAGA pra eu ver antes ... se tiver relacionado ao assunto da aula a gente trabalha ele ... eu vou 

trazer éh...um videozinho MUITO BOM ... que é a história das coisas ... num é? ... que fala sobre:: 

... esse modelo de produção capitalista ... e essa sociedade de consumo que a gente vive ... dá pra 

gente entender BEM essa lógica e os efeitos negativos dessa lógica ... capitalista ... pra próxima 

aula ...  

tá certo?   

T (uhn uhn) 

 

 

 

 

 

 

 

 


