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RESUMO 

 

ROCHA, Jéssica Stefhânia Figueiredo. FEEDBACK E(M) RETOMADA DA PALAVRA 
EM AULA DE PORTUGUÊS: apontamentos sobre a interação didática. 2015. 164f. 
Dissertação (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia. 2015.  

A pesquisa teve como intuito investigar o feedback professor/aluno(s) como uma ação 
didática discursiva para o gerenciamento da aula de Português. O trabalho foi realizado em 
duas salas de aula da mesma etapa de escolarização, 2º ano do Ensino Médio, de um escola 
pública do Município de Vitória da Conquista, Bahia, sendo sujeitos colaboradores uma 
professora licenciada em Letras e alunos das classes investigadas. Para desenvolvermos a 
nossa pesquisa, filiamo-nos à concepção teórica da palavra como signo ideológico e da 
linguagem como interação verbal e fenômeno social, pois entendemos que as pesquisas que 
privilegiam a teoria dialógica da linguagem do Círculo de Bakhtin, vertida para a interação 
didática, contribuem para o aprimoramento de metodologias de ensino e aprendizagem  que 
privilegiem a constituição do sujeito. Tornando-se, assim,  um subsídio a mais para um 
repensar sobre a atuação do docente. Apoiamo-nos em discussões teóricas de autores como 
Bakhtin (2003; 2008); Bakhtin/Volochinov (2006); Cox e Assis-Peterson (2001); Freitag e 
Santos (2012); Garcez (2006); Matencio (2001); Souza (1996; 2012), com o propósito de 
evidenciar e contemplar as ações discursivas do docente que revelam o modo como o 
professor gerencia e possibilita o dizer do aluno.  Destacamos que fundamentamos nossa 
metodologia nos pressupostos teóricos da etnográfica, apresentados por estudiosos como: 
Green, Dixon, Zaharlick (2005); Erickson (2001); Magnani (2002), os quais favoreceram 
indícios para a exploração e a construção analítica dos dados da pesquisa. O corpus desta 
pesquisa foi constituído de 36 horas de aulas, computadas nos 6 meses em que o investigador 
esteve em campo. Desse corpus, foram transcritos 500 minutos de aula, sendo 250 minutos de 
cada turma. Com as análises, obtivemos como resultado a constatação de que as realizações 
de feedback: professor/aluno(s) ocorriam nas duas salas de aula e que eram utilizados como 
um potencializador das interações discursivas, com os quais a docente desenvolvia uma 
estratégia discursiva para gerenciar a aula e para motivar a participação dos discentes, 
tornando-os sujeitos-enunciativos ativos no processo de ensino e aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ações discursivas. Discurso. Feedback: professor/aluno(s). Gênero 
discursivo aula.  



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the feedback between teacher and student(s) as a discursive 

didactic action to the management of the Portuguese class. The work was carried out in two 

classrooms in the same school stage, 2nd year of high school, in a public school in the city of 

Vitória da Conquista, Bahia; the research subjects were a teacher licensed in Letters and 

students of the investigated classes. To develop our research, we adopted the theoretical 

conception of the word as an ideological sign and we also adopted the language as verbal 

interaction and social phenomenon, because we understand that the researches that emphasize 

the dialogic theory of Bakhtin's circle of language tend to contribute to the gestures of 

didactic transposition, update the methodologies of teaching and learning, and it is an extra 

support for the teacher’s formation and performance. We rely on theoretical discussions of 

authors such as Bakhtin (2003; 2008); Bakhtin/Volochinov (2006); Cox e Assis-Peterson 

(2001); Freitag e Santos (2012); Garcez (2006); Matencio (2001); Souza (1996; 2012), in 

order to highlight and take in the discursive actions of teachers who reveal how the teacher 

manages and enables the student’s speech. We emphasize that we base our methodology the 

theoretical assumptions of ethnography, presented by authors such as: Green, Dixon, 

Zaharlick (2005); Erickson (2001); Magnani (2002), who favored indications for exploration 

and the analytical construction of the survey data. The corpus of this research is consisted of 

36 hours of classes, computed in six months while the researcher was on the field. From this 

corpus, it was transcribed 500 minutes of classes, with 250 minutes in each classroom. The 

analysis found that feedback achievements, between teacher and student(s), occurred in both 

classrooms and they were used as a potentiator of the discursive interactions, in which the 

teacher developed a discursive strategy to manage the class and to encourage the participation 

of the students, making them active enunciative subjects in the process of teaching and 

learning. 

 

KEYWORDS: Discursive actions. Speech. Feedback: teacher / student (s). Discursive class 
genre. 
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INTRODUÇÃO : TECENDO OS PASSOS DO CAMINHO 
 

 

O estudo das interações e das dinâmicas discursivas nos contextos de ensino e 

aprendizagem de línguas ganha evidência como objeto de investigação a partir das 

contribuições da Linguística Aplicada. Nessa constatação, elegemos o feedback 

professor/aluno(s) como objeto de pesquisa, por entendermos que há uma necessidade de 

estudar e compreender a concepção dialógica da linguagem e, também, por acreditarmos que 

a troca da palavra pode facultar, no processo de ensino e aprendizagem, elementos para 

reflexão da prática pedagógica e dos processos de ensino. 

Sob essa perspectiva, a Linguística Aplicada (doravante LA) é um referencial no qual 

amparamos o nosso trabalho. Esse campo de estudo permite ao pesquisador considerar os 

elementos investigativos a partir de uma metodologia que privilegia o construir do saber sobre 

uma ótica interdisciplinar. Segundo Lopes (2006), há quatro aspectos que incidem sobre essa 

disciplina e a Linguística Aplicada é constituída a partir de: 

 

1. A imprescindibilidade de uma LA mestiça, que corresponde, na 
verdade, à mesma reestruturação interdisciplinar que está ocorrendo em 
outros campos do conhecimento, de modo a poder dialogar com o mundo 
contemporâneo. (...)  
2. Uma LA que explode a relação entre teoria e prática, porque é 
inadequado construir teorias sem considerar as vozes daqueles que vivem as 
práticas sociais que queremos estudar; mesmo porque no mundo de 
contingências e de mudanças velozes em que vivemos a prática está adiante 
da teoria. (...)  
3. Uma LA que redescreve o sujeito social ao compreendê-lo como 
heterogêneo, fragmentado e fluido, historicizando-o.  
4. LA como área em que ética e poder são pilares cruciais (...) uma vez 
que não é possível relativizar todos os significados: há limites éticos que 
devem nos orientar. (LOPES, 2006, p. 31) 
 
 

 Analisando, portanto, a afirmação desse autor ao considerar a “Linguística Aplicada 

como lugar de investimento em uma redescrição da vida social” (LOPES, 2006, p. 31), 

entendemos que a LA, na educação, fornece base para podermos pensar na formação do 

docente e na prática pedagógica como algo sempre a construir. Para isso, é necessário que o 

docente seja um provocador de reflexões sobre o conhecimento e o seu processo de 

apropriação pelos alunos, de forma que leve o aluno a também ser um produtor de reflexões. 

Dessa forma, a escolha por essa vertente demonstra como essa pesquisadora em construção 
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buscou olhar para a sala de aula, como direciona suas práticas educacionais e os efeitos disso 

na construção do ser docente. Assim, elencamos como ponto de partida a LA, pois essa tem 

 

[...] como objetivo fundamental a problematização da vida social, na 
interação de compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem 
papel crucial. Só podemos contribuir se considerarmos as visões de 
significado, inclusive aqueles relativos à pesquisa, como lugares de poder e 
conflito, que refletem os preconceitos, valores, projetos políticos e interesse 
daqueles que comprometem com a construção do significado e do 
conhecimento. Não há lugar fora da ideologia e não há conhecimento 
desinteressado. A LA precisa construir conhecimento que exploda a relação 
entre teoria e prática ao contemplar as vozes do Sul.  Dessa forma, visões da 
linguagem e da produção do conhecimento que colocam o sujeito em vácuo 
social, no qual sua sócio-história é apagada, são inadequadas para dar conta 
da visão de LA contemporânea que defendo. (LOPES, 2006, p. 102-103) 

 

 Sob essa perspectiva, voltamos nosso olhar para compreender as ações discursivas da 

sala de aula na delimitação e enfoque do feedback no gênero discursivo aula, lugar de poder e 

conflito, pois acreditamos que o professor precisa (re)pensar sua prática docente 

constantemente, sendo necessário, então, conhecer a realidade cultural e cognitiva de seus 

alunos. Isso implica o envolvimento do docente, em seu grau de preparação, na sua 

disponibilidade para entender os interesses e as necessidades do ambiente aula. Dessa forma, 

entendemos que essa pesquisa contribuirá, também, e, principalmente, para  o conhecimento 

dessas professoras que a constrói, já que possibilita (re)estudar a prática docente.  

 Buscamos compreender o feedback como uma ação discursiva1 utilizada pelo docente 

para gerenciar a aula. Nessa vertente, para Paulo Freire (1996), a formação docente é um fazer 

permanente que se (re)faz constantemente na ação. Assim, o aprender é contínuo e essencial 

na profissão de docente. Entendemos, então, que a trajetória do ato de (re)construir uma 

aprendizagem implica em uma relação dialógica entre professor e aluno(s) na qual o aluno 

seja visto como um sujeito do discurso2. Esse fato chama a atenção para que professores e 

alunos sejam vistos como  sujeitos discursivamente ativos na educação. 

Assim, para contemplar o nosso objeto de estudo, buscamos como fundamentação 

teórica estudos do círculo de Bakhtin, em discussões relacionadas à língua, linguagem, 

dialogismo, discurso, enunciado e gênero discursivo . De acordo com os estudos bakhtinianos, 

                                                            
1 Ressaltamos que para a nossa pesquisa a expressão “ação discursiva” é vista, apenas, como o oralizar, pois 
nosso objeto é voltado somente para o enunciado oral. Assim, a ação discursiva, nesse trabalho, é vista como um 
enunciado que foi verbalizado e direcionado para outra(s) pessoa(s) dentro de um contexto social/cultural e 
histórico.  
2 Destacamos que não estamos trabalho sob a perspectiva da Análise do Discurso, mas sim sobre a vertente da 
teoria dialógica da linguagem.  
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a interação discursiva entre os sujeitos configura, ao mesmo tempo, os sentidos das palavras, 

consequentemente, a linguagem, bem como a (re)(l)ação entre esses sujeitos e, até mesmo, os 

próprios sujeitos.  

Ao revozear os estudos de Bakhtin e Volochinov (2006) e Bakhtin (2003), Souza E 

(2012a) destaca que: 

 

a linguagem é interação verbal, mediada e produzida pela cultura. Sua 
concepção de linguagem rejeita radicalmente a indeterminação do sujeito 
que produz a linguagem. Bakhtin (2003) nos diz que as pessoas não trocam 
orações, assim como não trocam palavras, ou combinações de palavras, 
trocam enunciados constituídos com a ajuda de unidades da língua. 
(SOUZA,E. 2012a, p. 68)  

 
Seguindo essa linha de raciocínio, Bakhtin (2003; 2006) destaca o discurso como 

sendo o ponto pelo qual “nós” praticamos a língua. Dessa forma, os significados das palavras, 

na aula, é decorrente de ações discursivas didáticas reproduzidas nos enunciados. Ou seja, a 

estrutura da língua, da gramática e da interpretação textual são internalizadas pelo indivíduo 

nas interações discursivas.   

Dialogamos, também, com autores como Souza E. (2009; 2012); Matencio (2001); 

Garcez (2006); Garcez, Frank e Kanitz (2012), Freitag e Santos (2012), Sousa M. (2002); Cox 

e Assis-Peterson (2001) e outros que abordam discussões acerca do ambiente aula, 

considerando particularidades e as pluralidades de conhecimento que perpassam o gênero 

discursivo aula.  

Privilegiamos, em nosso estudo, como abordagem metodológica, os estudos 

etnográficos como “[...] uma nova forma de olhar a realidade escolar conduz a uma nova 

forma de investigação que me permitisse ‘escutar o outro’ (Maffesoli, p. 102), ver como ele 

vê, sentir como e também com ele, e, assim, chegar a uma descrição das ações praticadas num 

determinado espaço, num determinado momento [...]” (CAJAL, 2001, p. 132).  

 Considerando que a interação discursiva entre professor e aluno(s) é firmada por 

circunstâncias que expressam a contraposição de vozes discursivas no ambiente aula, Souza 

E.  (2012), tomamos, então, a aula de português como objeto de investigação, focando-a nos 

aspectos de produção e circulação do feedback professor/aluno, em uma Escola Estadual do 

Município de Vitória da Conquista – Bahia, na qual escolhemos trabalhar com duas salas de 

aula, da mesma etapa de escolarização, que, neste caso, foi o 2º ano do Ensino Médio, tendo 

ambas as salas a mesma docente para a disciplina de Língua Portuguesa. Assim, construímos 

o nosso corpus de pesquisa a partir das observações das aulas, ministradas nessas salas, as 
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quais foram divididas em dois momentos: quatro meses no primeiro semestre e mais dois 

meses de observação no segundo semestre, do ano de 2014. 

Dessa forma, buscamos, com essas observações, analisar e traçar um paralelo entre as 

interações face a face de professor/aluno(s) para melhor compreender os mecanismos de 

funcionamento do discurso didático a partir das realizações de feedback por parte da docente.   

Elaboramos três perguntas para nortear o nosso trabalho. São elas:  

1. - Ocorre feedback professor/aluno(s) dentro do ambiente aula?  

2. - Em que circunstâncias enunciativas a docente faz uso da ação discursiva de feedback?  

3. - Como o feedback pode viabilizar uma maior participação discursiva dos discentes dentro 

da sala de aula?  

Ao pensar nesses questionamentos, formulamos a seguinte provocação: sendo  o 

padrão IRA (Iniciação-Resposta-Avaliação) uma realização discursiva iniciada pela docente e 

observado que esse padrão pode ser presente em muitas salas de aula, acreditamos, então, que 

se houver a realização feedback, esse se distanciará do padrão IRA, podendo aquele  

incentivar os alunos a participarem discursivamente da aula mais do que esse.  

Em suma objetivamos investigar o ambiente aula e interpretar como o feedback 

professor/aluno(s) é configurado no gênero discursivo aula, a partir de uma pesquisa de 

campo em salas de aula da mesma etapa de escolarização, do 2º ano do Ensino Médio, como 

já foi mencionado antes. É nossa intenção:   

- Analisar a sala de aula; 

- Estudar as ações discursivas presentificadas no gênero discursivo aula; 

- Investigar como o feedback professor/aluno(s) funciona no ambiente interacional  discursivo 

da sala de aula; 

- Analisar de que modo o feedback (não) possibilita a participação do aluno na aula.  

Sendo assim, por acreditarmos na importância do professor ser um estudioso e buscar 

inovações nos métodos de ensino, pensamos ser necessário realizar estudos para gerar cada 

vez mais subsídios para nós docentes. Entendemos, então, que estudar a ação de realização de 

feedbacks professor/aluno(s) irá colaborar para a construção de ser professor pesquisador 

dentro da sala de aula e, também, reverbera na construção de uma educação mais flexível e 

condizente com os contextos múltiplos de ensino.  

Acreditamos que o nosso trabalho revela especificidades da sala de aula que, 

possivelmente, nos levará a confirmação de que a aula é um espaço discursivo constituído por 

uma heterogeneidade de vozes presentificadas nas ações e reações daqueles que ocupam a 

posição interacional de professor e alunos. Portanto, entendemos que uma revisão de 
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metodologias e produtos técnicos científicos contribuam para a aplicação dos princípios da 

teoria dialógica da linguagem, para a formação do profissional docente e para o processo de 

ensino e aprendizagem no contexto aula.  

 Este trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado 

“Construção do percurso metodológico”, expomos a metodologia adotada por nós, a 

etnografia, bem como explicitamos o caminho que trilhamos para a construção deste trabalho 

e para a composição do corpus desta pesquisa.   

 Tendo por base a nossa metodologia, passamos, então, para o segundo capítulo, 

intitulado “Incursões teóricas para interpretar o objeto de estudo: um olhar para o feedback 

professor/aluno(s)”. Apresentamos, nessa seção, a abordagem teórica por nós adotada para 

revelar o nosso objeto de pesquisa. Assim, elegemos estudos de Bakhtin (2003) e Bakhtin e 

Volochinov (2006), por esses pesquisadores discutirem questões como discurso, dialogismo, 

gênero discursivo, enunciado e palavra sob o viés do uso da língua pelos sujeitos sociais, para 

melhor compreendermos os discursos e a troca de enunciados dentro do ambiente aula pelos 

sujeitos discursivos que atuam nesse ambiente – professor e alunos. Ainda no segundo 

capítulo, ampliamos nossos estudos com discussões de autores que trabalham sob o viés de 

pesquisas voltadas para a sala de aula e para a relação professor/aluno(s). A partir dessas 

discussões, entendemos a aula como um gênero discursivo e apresentamos o feedback 

professor/aluno(s) como uma ação discursiva utilizada pela docente para gerenciar a aula. 

 No terceiro capítulo, denominado “O feedback inscrito nas análises”  apresentamos as 

análises do corpus de nossa pesquisa. Tencionamos com esse capítulo evidenciar se ocorre 

feedback na sala de aula e se sim, como essa ação discursiva causa ou não (re)ações 

discursivas dos alunos. 

 Nas conclusões, “Um fim: de onde nasce um começo”3,  ratificamos os anseios de 

vermos cada vez mais o docente  se apropriar de subsídios teóricos que possam contribuir 

com um processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, voltado, assim, para um ensinar 

que permite um aprender conjuntamente, por parte de professores e alunos. Em conclusão, 

consideramos que os estudos teóricos sobre a aula de português contribuem para a construção 

de conhecimentos que possibilitam avanços nas políticas e discursos relacionados ao processo 

de ensino e aprendizagem. Portanto, ponderamos que o nosso objeto de pesquisa: feedback 

professor/aluno(s) contempla esses estudos teóricos e, consequentemente, amplia o campo de 

desenvolvimento do conhecimento perpassado no ambiente aula.  

                                                            
3 Esse título foi escolhido devido aos desdobramentos que a conclusão de uma pesquisa gera, pois para a 
mestranda é um “fim” de um trabalho de estudo, mas o “início” do ser pesquisador . 
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 1   CONSTRUÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 

 Neste capítulo, apresentamos a metodologia adotada por nós para o desenvolvimento 

da pesquisa e a nossa opção pelos princípios da etnografia. Essa abordagem metodológica 

fundamentou o olhar para o objeto e para a construção analítica dos dados. 

 Para o desenvolvimento dessa etapa do trabalho, subdividimos este capítulo em três 

partes: na primeira, apresentamos um preâmbulo de (des)revelar-se pesquisador; já na 

segunda parte, expomos o cerne da nossa pesquisa: campo, sujeitos e as perguntas 

norteadoras; por fim, na terceira parte, evidenciamos os princípios da etnografia que foram 

adotados por nós, bem como em quais teóricos nos apoiamos. 

 
1.1 Fazer-se pesquisador 

 

 

Tem de todas as coisas. Vivendo, se Aprende;  
Mais o que se aprende, mais é só a fazer 

Outras maiores perguntas. 

(Guimarães Rosa) 

 

Há pessoas que transformam o sol  
Em uma simples mancha amarela,  

Mas há também aquelas que fazem de uma simples 
Mancha amarela o próprio sol. 

(Picasso) 

 

 O fazer-se pesquisador foi um caminho que demandou mais do que ser um estudioso 

ou ser um bom leitor, já que o pesquisador é um sujeito que busca olhar o objeto desvelando 

aquilo que outros olhares não revelaram; é um aprender a olhar que ao mesmo tempo 

questiona, concorda e (des)cobre o objeto de análise. 

  O ato de simplesmente ver um objeto não transforma o indivíduo em sujeito 

pesquisador, por isso o pesquisador é aquele que compreende que ser-sujeito-pesquisador é 

ser um (re)descobrir-se constantemente perante o objeto de estudo e a si mesmo. Esse é que 

(re)constrói o pesquisador e o pesquisador, por sua vez, em um processo simultâneo, também 

(re)constrói o objeto de análise.  

 Por olharmos para o ser pesquisador sob o prisma colocado acima, acreditamos que 

um pesquisador nunca é um sujeito acabado, ele sempre é incompleto, pois, no dizer do poeta 
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João Cabral de Melo Neto (1996, p.15): “Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará 

sempre de outros galos ... de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes  e o lance a 

outro; e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem.”. 

 

1. 2 Espaço de produção dos dados: a escola, os sujeitos e a sala de aula  

 

 Nesse tópico apresentamos o nosso campo de pesquisa, destacamos, também, algumas 

particularidades dos sujeitos estudados e o ambiente físico onde as interações discursivas 

analisadas ocorreram. Para uma melhor compreensão subdividimos esse tópico em três 

subtópicos: a escola, os sujeitos e a sala de aula.  

 

1.2.1 A escola 

 

 Para o desenvolvimento do nosso estudo, escolhemos como campo de pesquisa uma 

escola estadual do município de Vitória da Conquista, Bahia. Essa instituição possui 46 anos, 

está situada em um bairro residencial de zona urbana e a maioria dos alunos que a frequentam 

residem em bairros localizados próximo à instituição. A escola funciona nos três turnos: 

matutino (com o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio); vespertino (com o Ensino 

Fundamental II e o Ensino Médio) e noturno (com o Ensino Fundamental II, Ensino Médio e 

programas de aceleração).  

 Esse ambiente escolar é arejado, iluminado e limpo. Essa instituição disponibiliza 

merenda todos os dias. Há, também, um porteiro que fiscaliza a entrada e a saída dos alunos e 

um zelador que fica com as chaves das salas de aula e de algumas repartições como o 

auditório e a sala de informática.  

 Quanto aos horários, destacamos que por termos selecionando o turno matutino para 

pesquisar tomamos nota apenas desse. Assim, temos o seguinte quadro de horário: 1º) 

07h10min – 08h; 2º) 08h – 08h50 min; 3º) 08h50min – 09h40min; o intervalo é às 09h40min 

finalizado às 09h 55min; 4º) 09h  55min – 10h 45min; 5º) 10h 45min – 11h 30min.   

 As salas de aula, por sua vez, contêm uma televisão, um quadro branco, um quadro de 

aviso, lixeira, cadeiras e a mesa da professora. Como a maioria das instituições públicas, essa, 

também, apresenta alguns problemas relacionados a materiais, como: na sala de computação 

nem todos os computadores funcionam, algumas janelas quebradas, dentre outros. Mas nada 

que impeça de concluirmos  que a estrutura física dessa escola está bem preservada e mostra-

se convidativa.  
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1.2.2 Os sujeitos 

 

 Os sujeitos da nossa pesquisa foram os alunos matriculados e que frequentavam o 2º 

ano A e o 2º ano B, ambos do turno matutino (esses estudantes estavam na faixa etária entre 

15 e 19 anos) e a professora deles (que era a mesma para as duas turmas) da disciplina de 

Língua Portuguesa. Essa docente tem formação em Letras na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia, UESB, campus de Vitória da Conquista-BA, e trabalha como professora 

há 19 anos.  

 Nas observações realizadas nessas turmas, quando comparamos os comportamentos de 

ambos os discentes, em relação aos outros da outra sala, não verificamos muitas distinções.  

Os alunos apresentavam comportamentos parecidos com poucas diferenças,  como,  por 

exemplo: os alunos do 2º ano A são mais quietos, as micro interações são realizadas em um 

tom de voz mais baixo; já os do 2º ano B conversam em um tom de voz mais expressivo, que, 

em alguns momentos, dificulta ouvir a voz da docente.  

 Ainda em relação aos sujeitos da pesquisa, notamos que a docente e os alunos de 

ambas as turmas possuem uma boa relação. Observamos, também, que a maioria dos 

discentes realizavam as atividades pedidas pela professora, no entanto, demoravam mais do 

que o esperado para fazerem as atividades. 

 Os estudantes, de ambas as turmas, quando foram indagados por nós se pretendem 

fazer vestibular, muitos responderam que sim, citaram carreiras como advocacia, psicologia e 

odontologia; outros acreditam que passar no vestibular é muito difícil e pretendem fazer um 

curso técnico, já outros não se decidiram. No entanto, quando lembrados de que têm que 

estudar muito, quase todos afirmaram não terem a prática de fazer leituras de livros em casa e 

muitos afirmaram que não gostam muito de ler. Nas duas turmas, o número de meninas é 

maior do que o de meninos. 

 A docente, em relação às turmas, apresenta uma atitude parecida, porém na sala do 2º 

ano B, a professora tem uma atitude mais controladora, necessita chamar mais a atenção dos 

alunos, lembrá-los de que ela está observando, anotando e de que é para a nota. Esse 

comportamento também é visível na sala do 2º ano A, mas não é tão reiterado como na outra 

sala. Tal ação demonstra que o sujeito que tem e deve ter mais controle do que se passa na 

sala de aula é o docente. Dessa forma, acreditamos que esse comportamento da professora 

possa reverberar no objeto de estudo.  

 Em nossas conversas com a docente, que abordavam diversos temas sobre educação e 

trabalho educacional, a professora afirmou que pretende fazer mestrado, mas talvez não faça, 
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pois falta pouco tempo para se aposentar. Em seus dizeres, a docente alegava que, devido à 

estabilidade, estudar para concurso na área da educação é uma boa opção. A professora 

também defende que salas com muitos alunos dificultam a aprendizagem e requerem do 

professor “gritar” demais para ser ouvido.  

 

1.2.3 A sala de aula 

 

 O espaço físico e a infraestrutura das salas de aula eram muito parecidos: as salas 

ficavam uma ao lado da outra, com isso, as janelas, a porta, o quadro e a televisão eram 

localizados da mesma forma. Já em relação às carteiras, havia uma diferença: a turma do 2º 

ano A sentava em carteiras escolares, já na turma do 2º ano B, cada aluno dispunha de uma 

mesa e uma cadeira. O ambiente de ambas as salas era limpo, arejado e claro. As paredes das 

duas salas eram preenchidas com escritas coloridas de nomes de alunos, o que não é permitido 

pela direção, e com cartazes afixados, que pertenciam às turmas do vespertino, pois o 

matutino afixava seus cartazes no pátio, uma decisão da escola, e o noturno, praticamente, não 

faz cartazes.  

 A posição dos sujeitos dentro do ambiente aula variava pouco, em ambas as salas que 

pesquisamos, a professora, geralmente, ficava em pé, a mesa dessa ficava perto do quadro, os 

alunos, por sua vez, dividiam-se em sentar perto da mesa da docente e uma outra parte 

sentava de forma distribuída dentro da sala, isso quando a professora não pedia para que os 

alunos sentassem em fila, como podemos visualizar nos quadros abaixo, configurados a partir 

do esboço apresentado no diário de pesquisa. Notamos, assim, como havia uma semelhança 

entre a estruturação das salas. 

 

Quadro 1 – Legenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

             Quadro branco                        Mesa da Professora  

             Janelas                                     Porta  

             Cadeira dos alunos                  Televisão  

             Lugar que a pesquisadora ficava  
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Quadro 2 –Mapa da sala de aula do 2º ano A 

 

Bia4 

Bianca 

Cristina 

Alda 

Eduarda 

Deu- 

sa 

Deni- 

se 

Car- 

la 
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dra 

Ema- 

nuel
e 
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la 
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na 

Isa Joana Adson Emer- 

son 

Jaqueline Madalena Renata Poliana Paula Lisan- 

dra 
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Di- 
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Alber- 

to 

Mar- 

cos 

 

 

Quadro 3 –Mapa da sala de aula do 2º ano B 

 

Bete 

Beatriz 

Augusta 

Tâmara 

Tatiana 

Carl
a 

Palo- 
ma 

Sara Milen
a 

Ma- 
nuela 

Damaris Cláudia Paula Sueli  Vanes- 
sa 

 Vanusa 

Janai
na 
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a 
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a 

Tâni
a 

Sâma
ra 

San- 
dra 

Silva Vitó- 
ria 

Dami
ão 

Beto 

Carlo
s 

Ga-
briel 

João 

Tales 

San-
tos 

 

 

 

                                                            
4 Os nomes apresentados são todos fictícios. Destacamos, também, que os alunos nem sempre se sentavam na 
ordem exposta nos quadros.  
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1.3 De perto e de dentro:5 Uma abordagem metodológica do estudo 

 

 A partir da leitura do texto de Magnani (2002), entendemos que ir para o campo de 

pesquisa é mais do que observar, anotar e descrever o espaço e os sujeitos, mas, sim, buscar 

compreender o desenvolvimento do desenrolar da aula e as práticas comportamentais 

construídas pelos sujeitos da pesquisa.   

 Erickson (2001), quando escreveu o prefácio do livro “Cenas de sala de aula", expôs 

quais são as abordagens que um pesquisador adota ao enveredar pelos métodos da etnografia. 

Nas palavras desse autor: 

 
Os propósitos essenciais dessas abordagens são documentar em detalhes o 
desenrolar dos eventos cotidianos e identificar os significados atribuídos a 
eles tanto por aqueles que deles participam, quando por aqueles que os 
observam. O trabalho idealmente envolve observação e participação de 
longo prazo no cenário que está sendo estudando com a finalidade de 
propiciar familiarização com os padrões rotineiros da ação e interpretação 
que constituem o mundo cotidiano local dos participantes. (ERICKSON, 
2001, p. 12) 

  

 Erickson (2001) e Magnani (2002) destacam que a etnografia é um método de 

pesquisa com o qual pesquisadores desenvolvem o trabalho a partir de uma relação presencial 

no campo de pesquisa. É necessário, portanto, uma prática de geração de dados que 

desenvolva estratégias de investigação que priorizem a diversidade apresentada pelos sujeitos 

da pesquisa e suas atuações no campo de análise, requerendo do pesquisador um 

envolvimento “de perto e de dentro”, um detalhamento dos atos do sujeito (no caso de nossa 

pesquisa, os atos discursivos) e da cultura vigente no campo de pesquisa.  

 Nessa abordagem, então, é evidente que pesquisadores voltados para analisar e 

contribuir com estudos direcionados para a educação, a língua e a linguagem têm na 

etnografia a possibilidade de trabalhar com um método que não se limita a uma simples 

descrição dos fatos ocorridos ou apresentados nos dados, mas a possibilidade de construir 

uma interpretação analítica respaldada nas minúcias contidas no todo do campo de pesquisa, 

tendo assim uma análise mais completa e mais condizente com a realidade do objeto 

investigado. Erickson (2001) expôs, também, essa ampliação da interpretação e essa 

pluralidade analítica que esse método permite ao estudioso, afirmando que:  

 

                                                            
5 Termo utilizado por Magnami em seu artigo intitulado de “De perto e de dentro: notas para uma etnografia 
urbana”, publicado em 2002, pela Revista Brasileira de Ciências Sociais.   
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É o método de pesquisa fundamentalmente mais construtivista à nossa 
disposição e é especialmente apropriado para tornar analítica e 
narrativamente visíveis os aspectos mais prosaicos do cotidiano. Uma vez 
que os ambientes de aprendizagem são constituídos recursivamente pelas 
práticas discursivas do cotidiano da sala de aula, a combinação da etnografia 
com a microetnografia é um meio de descobrir a natureza interacional dos 
ambientes de aprendizagem num nível de especificidade analítica que pode 
sugerir maneiras de mudar, para melhor, as práticas pedagógicas e 
curriculares, assim como compreendê-las e descrevê-las tais como se 
apresentam no momento. (ERICKSON, 2001, p. 16) 
 
 

 Fino (2013), nessa mesma linha de raciocínio, trabalha com o pensamento de Sabirón 

(2001) e esclarece para os leitores que:  

 
a Etnografia da Educação, investigando de e sobre instituições, grupos e 
organizações sociais, supera a estrita dependência descritiva, ao ser 
entendida como devedora de um enfoque pluridisciplinar, uma vez que é 
pluridisciplinar o saber disponível sobre essas instituições, grupos e 
organizações. De modo que se mantém a dependência descritiva, mas como 
base sobre a qual se interpreta. (FINO, 2013, p. 3) 
 
 

 É nesse contexto que desenvolvemos a nossa pesquisa, pois precisávamos, para 

compreender o objeto de estudo, mais do que uma descrição do campo e hipóteses 

estabelecidas, mas sim uma visão do todo que privilegia as especificidades das partes. Já que 

trabalhar no campo discursivo da sala de aula requer ampliar o olhar dessas prosas 

considerando o locus social, histórico e cultural que são a base dessas interações verbais.  

 Dessa forma, a presença do pesquisador em campo é mais do que observar e 

descrever, mas, é também,  experienciar a identidade manifestada no campo e nos sujeitos da 

pesquisa. Como Fino (2013) destacou, ao retomar os dizeres de Hammersley (1990), que:  

 
Segundo Hammersley (1990), o termo “etnografia” refere, em termos 
metodológicos, investigação social que comporte a generalidade das 
seguintes funções: 
a) o comportamento das pessoas é estudado no seu contexto habitual e não 
emcondições artificiais criadas pelo investigador; 
b) os dados são recolhidos através de fontes diversas, sendo a observação e a 
conversação informal as mais importantes; 
c) a recolha de dados não é estruturada, no sentido em que não decorre da 
execução de um plano detalhado e anterior ao seu início, nem são pré-
estabelecidas as categorias que serão posteriormente usadas para interpretar 
o comportamento das pessoas (o que não significa que a investigação não 
seja sistemática, mas apenas que os dados são recolhidos em bruto, segundo 
um critério tão inclusivo quanto possível); 
d) o foco do estudo é um grupo não muito grande de pessoas, mas, na 
investigação de uma história de vida, o foco pode ser uma única pessoa; 
e) a análise dos dados envolve interpretação de significado e de função de 
acções humanas e assume uma forma descritiva e interpretativa, tendo a 
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(pouca) quantificação e análise estatística incluída, um papel meramente 
acessório. (FINO, 2013, p. 7) 

 

 Por isso, respaldando-nos, nessas discussões, entendemos que a relação do estudioso 

com o objeto de pesquisa é ao mesmo tempo de dentro e de fora. De dentro, porque adentra 

naquela cultura e faz parte dela por um determinado período. Legando assim, tanto para 

aquela cultura como para o pesquisador, as diferenças que a presença desse em campo causará 

em ambos; de fora, porque para analisar e interpretar o que os dados evidenciam é necessário 

comparar com outras culturas referentes àquela, pois assim, o estudioso consegue ver as 

especificidades que só aquele objeto contém, bem como as semelhanças existente entre ele e 

os demais. 

 Requer destacar, também, sobre esse viés, as palavras de Magnani (2002), ao 

esclarecer a abordagem que permeia esse método: 

 
 

[...] cabe assinalar que o método etnográfico não se confunde nem se reduz a 
uma técnica; pode usar ou servir-se de várias, conforme as circunstâncias de 
cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão do que um 
conjunto de procedimentos. Ademais, não é a obsessão pelos detalhes que 
caracteriza a etnografia, mas a atenção que se lhes dá: em algum momento, 
os fragmentos podem arranjar-se num todo que oferece a pista para um novo 
entendimento. (MAGNANI 2002, p. 17) 

 

 Podemos concluir, então, com os dizeres de Magnani (2002), que para a etnografia não 

é mais importante a técnica em si, mas como esse método contemplará a riqueza do objeto. 

Por isso, na nossa pesquisa, escolhemos esse método, já que entendemos que a etnografia 

preocupa-se mais como dar voz ao objeto, de modo que esse vozear ecoe na sociedade, do que 

com os instrumentos utilizados para que esse objeto fosse visualizado.  Portanto, o 

pesquisador com a etnografia trabalha com uma ferramenta coletiva, mas de forma 

personalizada, direcionando assim,  para o objeto de pesquisa.  

   

1.3.1 Geração dos dados: a observação/gravação das aulas e o diário  

 

 Para constituirmos o nosso trabalho de pesquisa com base nos princípios da etnografia, 

acompanhamos os sujeitos da pesquisa por quatro meses no primeiro semestre e por dois 

meses no segundo semestre do ano letivo de 2014.  Durante o primeiro mês, do primeiro 

semestre, fizemos observações sem realizar as gravações. A partir do segundo mês as 

gravações começaram a ser realizadas por nós. Destacamos que escolhemos observar aulas da 
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disciplina de Língua Portuguesa devido ao campo de formação acadêmica da pesquisadora ser 

em Letras.   

 Assim, as nossas observações foram norteadas a partir da relação discursiva que a 

professora desenvolvia com os alunos e esses com a docente. O foco de nossa observação não 

foi o conteúdo programático desenvolvido em sala de aula, mas sim como a docente utilizava 

o feedback para gerir suas estratégias discursivas no processo de ensino e aprendizagem. 

 As gravações foram realizadas com um aparelho de smartphone que era posicionado 

próximo à mesa da docente. Algumas aulas não eram gravadas. Essas aulas consistiam em 

atividades em que os alunos desempenhavam a escrita: fosse de um texto ou de responder 

questionários, pois, durante a concretização dessas atividades avaliativas, não ocorriam 

significativas trocas dialógicas.  

 Adotamos, também, o diário6 de pesquisa como um instrumento para contemplar 

melhor a análise. Pois, esse instrumento revelaria e auxiliaria nas retomadas de memória das 

aulas gravadas, bem como das que não foram gravadas. Desta forma, seguimos um estilo de 

escrita configurada em anotar os fatos que se destacavam para auxiliar na análise do objeto. 

Destacamos, também, que nos respaldamos nos dizeres de Coelho (2011), quando a 

pesquisadora descreve que o diário de pesquisa é:   

 
um conjunto de informações: 
a) de cunho descritivo – dados sobre o espaço físico, o engendramento das 
atividades realizadas, o modo como os sujeitos e suas ações foram 
percebidos, o meu comportamento como observadora/pesquisadora e a 
forma como os sujeitos pareceram reagir a essa presença; 
b) da ordem do probatório – dizeres de professores que procurei registrar de 
modo mais fiel possível, características/traços constitutivos da interação 
(como as expressões linguísticas utilizadas de modo recorrente pelos 
professores para gerenciar e organizar a interação), interações entre alunos, 
anotações realizadas no quadro; 
c) de cunho analítico – breves lembretes (hipóteses, retomadas breves de 
pressupostos teóricos e objetivos delineadores da pesquisa) e insights que 
emergiram/ocorreram durante o dia de observação. (COELHO, 2011, p. 91) 
 
 

 Portanto, o diário de pesquisa foi uma ferramenta importante para construirmos o 

nosso trabalho, já que nele anotamos os momentos da geração de dados do corpus, e os 

escritos nele presentes relatam instantes que aconteceram dentro da sala de aula e que 

registramos também como uma experiência do pesquisador.  Assim, esse instrumento de 

pesquisa configura-se como uma aprendizagem, a cada nova releitura do pesquisador.  

                                                            
6 Algumas imagens desse estão em anexo, nesta dissertação.  
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 Por fim, ressaltamos, também, que montamos uma rotina de investigação do campo de 

pesquisa que abrangeu conversas com a docente, com os discentes e com os funcionários da 

escola, todas autorizadas por esses, para melhor contemplar a geração de dados e, 

consequentemente, a análise do mesmo.  
 

 

1.3.2 Algumas considerações para a análise do objeto da pesquisa  

 

 Destacamos que houve, por nossa parte, uma atitude investigativa que priorizava a 

composição do corpus da pesquisa de modo que fossem protegidas e respeitadas as 

identidades dos sujeitos participantes deste estudo. 

Por isso utilizarmos de métodos de investigação que priorizavam a extração dos dados 

da pesquisa de forma a resguardar a identidade natural do contexto em que os dados foram 

observados e produzidos, bem como, dos sujeitos que compuseram esse trabalho. Então, 

esclarece-se, sob esse viés, que os nomes presentes nas transcrições dos dados são todos 

fictícios escolhidos pela pesquisadora.  

 Ressalta-se, também, que a atitude assumida em sala de aula, por parte do pesquisador, 

consistiu em não interferir discursivamente: elogiando ou sugerindo algo dentro da sala de 

aula, pois acreditávamos que essa postura permitiria aos sujeitos não modificarem suas ações 

devido a nossa presença. Foi a partir do contexto social, histórico e cultural que envolviam os 

sujeitos da nossa pesquisa que nós articulamos o estudo sobre o feedback.  

 Ao total constituímos um corpus de 36 horas-aula gravadas, das quais escolhemos seis 

aulas7, três de cada turma, para serem analisadas, contabilizando 500 minutos de transcrição 

de aulas, pois foram escolhidas duas aulas geminadas e uma aula de 50 minutos de cada 

turma, um total de 250 minutos de transcrição de aula de cada turma.  

 A escolha dessas seis aulas ocorreu depois de uma análise sobre o corpus. Expomos 

que demos preferência para as aulas que não aconteciam no primeiro horário nem as que 

ocorriam após o intervalo, pois os sujeitos da pesquisa ficavam muito agitados e pouco se 

aproveitava do tempo dessas aulas. Em relação as demais, fomos escolhendo as com um áudio 

bem mais nítido, para facilitar a transcrição e, por fim, escolhemos dentre essas as que mais, 

recorrentemente, mostravam  o nosso objeto de análise.  

 Segue abaixo, assim, na tabela, a lista com os nomes fictícios dos alunos que 

frequentavam as turmas mencionadas, tendo em vista que esses foram os que ganharam os 

                                                            
7 A transcrição completa dessas aulas estão nos anexos dessa dissertação. 
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nomes fantasiosos, os demais, devido a não presença, não necessitavam ser mencionados 

considerando o objetivo dessa pesquisa.    

Quadro 4 - Tabela dos nomes fictícios  

 Professora – Ana 

 2 º ano A 2º ano B 

1 Alda  Augusta 

2 Adson Beatriz 

3 Alberto  Bete 

4 Bia  Beto 

5 Bianca  Carla 

6 Carla  Carlos 

7 Cassandra  Cláudia  

8 Cristina  Damaris  

9 Deusa  Damião  

10 Denise  Gabriel 

11 Dinho  Janaina  

12 Emanuele  João 

13 Emerson  Maria 

14 Eduarda  Marilda  

15 Gabriela Milena  

16 Isa Manuela  

17 Isaías  Paula 

18 Joana Paloma 

19 Jaqueline Talita  

20 Madalena   Tânia  

21 Marcos Tâmara  

22 Lisandra  Tatiana  

23 Luana Tales  

24 Paula Sâmara  

25 Poliana Sandra  

26 Renata   Santos  

27  Sara 

28  Silva 

29  Sueli  

30  Vanessa 

31  Vanusa  

32  Vitória  

                                                                                                         (fonte elaborada pela autora) 
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 Destacamos, também, que para as nossas transcrições, nos respaldamos no quadro de 

normas de transcrição de Coelho (2010), apresentado abaixo, pois, para o nosso objeto, não 

havia a necessidade de algumas normas de transcrição padronizadas, visto que o que 

buscávamos contemplar eram as palavras enquanto enunciados e  não a forma fonética como 

eram verbalizadas. Para isso, adotamos o seguinte padrão de transcrição:  
 

Quadro 5 – Normas para a transcrição das aulas 

ASPECTOS 
ESCOLHIDOS  

 SISTEMA 
NOTACIONAL 

RELEVÂNCIA DO ASPECTO 

Pausas  
 

curta ...       
média ... ... 
longa (tempo) 

 
Dão pistas sobre o processo de planejamento do 
dizer, podendo informar como alguém reage ao 
dizer (ou silêncio) do outro.    Alongamento de 

vogal  
:: podendo 
aumentar ::: 

 
Entonação enfática 
Aumento do tom de 
voz  

 
       
MAIÚSCULAS 

Fornece subsídios para se acessar aquilo que parece 
ser central em um dado dizer em termos temáticos  
ou atualiza reações frente a estímulos externos 
(como conversas de um grupo de alunos às quais a 
professora pode reagir repreendendo aumentando o 
tom da voz e/ou articulando diferentemente as 
palavras à medida que olha para aqueles que a 
incomodam).  

Entonação 
interrogativa 

                 ? Contribui para a produção de sentido do leitor, 
podendo, por vezes, indicar intenções ou mesmo a 
força interlocutória que o sujeito que diz confere ao 
seu dito.  

Indicação de que a 
fala foi tomada ou 
interrompida em 
determinado ponto 
(não no seu início):  

                (...)   
Aspectos centrais tendo em vista o lugar que os 
padrões interacionais assumem neste estudo.  

Superposição, 
simultaneidade de 
vozes 

Lingando 
as linhas 

Leituras de textos, 
durante a gravação 

                “   ” 
 

Informa sobre o gerenciamento de vozes, realizado 
pelos sujeitos. 

Incompreensão de 
palavras ou 
segmentos 

              (   ) Propicia o acesso à qualidade do áudio e informa 
sobre hipóteses do transcritor/pesquisador. 
 
  Hipótese do que se 

ouviu 
         (hipótese)   
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Fonte: Quadro retirado da versão preliminar da tese (qualificação) intitulada “A tomada e a 
distribuição da palavra em salas de aulas alemãs e brasileiras: linguagem, cultura e sociedade como 
fatores de influência” de COELHO (2010).  
 
 

 Outro ponto a ser sinalizado, em relação às transcrições e análises, é que acoplado ao 

quadro de transcrições, aparece um segundo quadro que sinaliza se houve ou não a realização 

de feedback. Nesse quadro são observadas as seguintes siglas: (N-F) - demonstrando que a 

realização discursiva da professora não se configura em feedback; (X) -sinaliza o turno de fala 

de um aluno, também não é considerado feedback; já as duas últimas - (P -> A) e  P-) - são 

siglas referentes às realizações de feedback, caso ocorra.  

 Dessa forma, a sigla (P-> A) demonstra um feedback que a docente realizou para um 

determinado aluno, cuja a letra inicial do nome desse discente é destacada após a seta, assim, 

caso a professora responda para um aluno denominado Marcos, teremos, então P (professora) 

-> (respondendo para) M (aluno Marcos), P->M, ou se fosse para uma aluna chamada Renata, 

P->R. Já a sigla P-) , demonstra que o dizer da professora foi direcionado também para todos 

os alunos da sala. Essa última sigla pode aparecer sozinha, no momentos em que a docente 

realiza um feedback para toda a turma, sem direcionar seus dizeres para um determinado 

aluno,  como podemos observar no quadro abaixo: 

  

Quadro - 6 – Siglas da análise  

Turnos   Feedback 

1 Professora  Não feedback  N-F 

2 Aluno – Alda  xxxxxxxxxx X 

3 Professora  Feedback para Aluna 

Alda 

P -> A; P-) 

4 Aluno - Beto xxxxxxxxxxx X 

5 Professora Feedback para o aluno P-> B; P-) 

Comentários 
descritivos do 
transcritor 

((minúsculas)) Exemplos de índices de contextualização, 
considerados relevantes pelo transcritor. 

 
Descrição de ações 
não verbais de um 
mesmo sujeito, 
enquanto fala, sem 
interrupção no 
fluxo 
conversacional 

 
((minúsculas 

itálico)) 
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Beto 

6 Aluno Beto  xxxxxxxxxxx X 

7 Aluno Alda xxxxxxxxxxx X 

8 Professora  Feedback para os alunos 

Alda e Beto  

P-> B; A8 

P-)  

9 Alunos  xxxxxxxxxxx X 

10 Professora  Feedback para a turma  P-) 

                (fonte elaborada pela autora) 

 

 Em relação a sigla (P-) ) aparecer após a sigla (P->A), por exemplo, no turno 3 e nos 

turnos 5 e 8, ocorre, pois acreditamos que mesmo quando a docente realiza, em muitos casos, 

uma ação discursiva direcionada para um determinado aluno, aquele dizer, de forma indireta 

ou direta, também, irá influenciar nos demais alunos. Já que a professora é o sujeito 

legitimado, dentro da sala de aula, pelo discurso didático, a avaliar, diretamente, os demais 

sujeitos, portanto, torna-se um referente a ser considerado pelos outros alunos no gênero 

discursivo aula, fazendo com que uma ação discursiva da docente para um determinado aluno 

seja um dizer que os demais discentes também consideraram.  

 Destacamos, também,  para a geração e análise dos dados, as discussões reiteradas por 

Matencio (2001),  quando essa autora revozea  Kerbrat-Orecchioni (1990) para destacar três 

pontos cruciais sobre as interações verbais, “ao participarem de interações verbais os falantes 

põem em uso as chamadas regras interacionais que” são baseadas nos “conhecimentos 

práticos” que um sujeito possui “sobre como agir em eventos de interação” e, assim, 

“atualizam-se conhecimentos do objeto do discurso e dos lugares e das funções a assumir.” 

(MATENCIO, 2001, p. 77-78).  

 Portanto, para Matencio (2001) e Kerbrat-Orecchioni (1990), as interações discursivas 

são passíveis das seguintes decomposições:  

 

1. Quadro espaciotemporal, relativo às características físicas (se o local é 
espaçoso ou não, por exemplo) e institucionais do local (por exemplo, se 
a instituição é subsidiada pelo governo ou não) em que se dá a interação 
e à disposição dos falantes (proximidades, encontro face a face, etc.), 
referente também ao momento em que ocorre a interação, pois esse 
aspecto será determinante para que os falantes identifiquem a pertinência 
de suas intervenções;  

                                                            
8 A sequência das iniciais apareceram respeitando a ordem que os enunciados foram proferidos. Assim, se Beto 
falou primeiro e depois Alda, a letra B virá primeiro que a letra A.  
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2. objetivo global (predeterminado pelo quadro espaciotemporal) e local 
(de sequências ou de intervenções) do encontro;  

3. o número e a natureza dos participantes, suas características biológicas e 
físicas (como diz a autora, propriedades do ser e do parecer), sociais, 
psicológicas, bem como as relações mútuas que estes estabelecem. 
(KERBRAT-ORECCHIONI, 1990 apud MATENCIO, 2001, p. 76) 

  

 Por considerarmos que as interações discursivas são a base do gênero discursivo aula, 

buscamos entender e relacionar esses componentes de base interacional verbal em nossos 

estudos. Tais itens apresentados, na citação grafada acima, direcionam-nos para uma melhor 

compreensão do nosso objeto de análise, pois acreditamos que esses nos auxiliarão a 

evidenciar características próprias daquele gênero, nas turmas de 2º ano A e 2º ano B.  

 Passaremos, a seguir, para o capítulo “Incursões teóricas para interpretar o objeto de 

estudo: um olhar para o feedback professor/aluno(s)”,  no qual apresentaremos as discursões 

teóricas com as quais dialogamos e que foram as referências para construímos nossa pesquisa.  
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2   INCURSÕES TEÓRICAS PARA INTERPRETAR O OBJETO DE ESTUDO: UM 
OLHAR PARA O FEEDBACK PROFESSOR/ALUNO(S) 
 

 

 

 Neste capítulo, apresentamos as discussões teóricas adotadas e trabalhadas por nós 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Demos ênfase ao estudo de pesquisas voltadas para a 

língua, a linguagem, a sala de aula e para a relação professor/aluno(s). A partir dessas 

discussões, apresentamos pontos norteadores para a configuração e desenvolvimento do nosso 

objeto de pesquisa. Inicialmente, destacamos um breve preâmbulo sobre estudos que 

trabalharam com o termo feedback, para uma melhor compreensão deste. No entanto, 

sinalizamos que o nosso objeto de pesquisa distancia-se desses estudos, como apresentaremos 

a partir do tópico 2.2, pois amparamos a nossa pesquisa no campo da Linguística Aplicada 

voltando o nosso olhar para o estudo da língua e da linguagem na relação discursiva entre o 

professor e alunos dentro da sala de aula.    

 

2.1 Breve explanação sobre estudos relacionados ao termo feedback 

 

 Revozeamos, aqui, nesse tópico, algumas classificações que o termo feedback  recebeu 

em algumas áreas de estudo. Estudiosos como Rinvolucri (1994) e Leme (2007) discutem, 

segundo eles, quando o termo feedback começou a ter  destaque na sociedade.  

 Para Rinvolucri (1994) o feedback surgiu nos estudos da biologia, segundo esse autor, 

o retorno que um organismo vivo recebe quando (re)age ao meio ambiente no qual vive, ou 

seja, uma sequência de ações e reações do organismo com o ambiente, seria feedbacks.  

 Já para Leme (2007), “a origem do feedback”, deu-se quando a NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) enviou seu primeiro foguete à lua. Segundo esse 

autor, após o foguete ter sido montando e ser considerado como apto para adentrar a 

atmosfera espacial surgiu um pequeno problema: como esse foguete enviaria sinais para a 

Terra? Assim, os cientistas desenvolveram o que seria “a técnica do feedback”,  que era um 

sinal da base para o foguete em resposta às coordenadas desse. Na visão de Leme (2007), esse 

sinal da base é feedback, mas quanto à veracidade dessa estória, o próprio autor admite não 

saber.  
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 No portal9 intitulado Significados, o que é, conceito, definição, site que é muito 

acessado por pessoas que buscam os significados e as origens de determinados léxicos, 

consideramos as pesquisas desse sobre o termo feedback. Nesse site, a palavra feedback é 

relacionada a três áreas: Administração, Psicologia e Engenharia Elétrica e Eletrônica. Para 

esse site, na área de Administração de Empresas, o termo feedback é configurado como “um 

trabalho com o intuito de avaliar o seu desempenho. É uma ação que revela os pontos 

positivos e negativos do trabalho executado tendo em vista a melhoria do mesmo.”10  

 Quanto à relação do feedback  na área de Psicologia, no mesmo site já citado, é 

apresentado que “no âmbito da psicologia o feedback é também descrito como retroação ou 

devolutiva, uma vertente da comunicação interpessoal que pode servir para minimizar 

conflitos entre indivíduos.”11 

 Por fim, na área da Engenharia Elétrica e Eletrônica, o feedback é utilizado “para se 

referir à realimentação de um sistema, ou seja, à transferência do sinal de saída para a entrada 

do mesmo sistema ou circuito, resultando num aumento do nível de saída (feedback positivo) 

ou diminuição do nível de saída (feedback negativo)”.12  

 Em relação a essas referencias e classificações do termo feedback, entendemos que 

esse “se tornou” um termo que adquiriu sentido a partir do meio social que era utilizado, a 

depender, então, seu sentido, de discursos sociais que o envolviam.   

   Ainda sobre nossas investigações do significado do termo feedback e como esse é 

relacionando e interpretado, destacamos, aqui, a classificação que esse termo recebeu do 

Dicionário de Inglês Michaelis online, nesse  a palavra feedback é definida como: “n 1 

Electr regeneração, realimentação. 2 resposta. 3 retroinformação: comentários e 

informações sobre algo que já foi feito com o objetivo de avaliação. adj de regeneração.” 
13  Nesse percurso, citamos, também, a dissertação de Cardoso A.  (2011), intitulada 

Feedback aluno-aluno em um curso de extensão universitária on-line.Essa autora trabalha 

com o feedback no ambiente de ensino e aprendizagem online, investigando os pontos que 

                                                            
9 Acesso pelo site - http://www.significados.com.br/feedback/, no dia 21 de setembro, 2014, na categoria de 

Expressões em Inglês.  
10 Retirado do site apresentado na nota de rodapé anterior, neste site não apareceu o nome de um possível autor 
do texto. Portanto, nossa referência ocorre referendada no portal.   
11 Idem. 
12 Idem.  
13 Acesso pelo site: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/definicao/inglesportugues/feedback%20_448979.html , no dia 21 de 
setembro de 2014. 

 

http://www.significados.com.br/feedback/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/definicao/inglesportugues/feedback%20_448979.html
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faz um aluno a fornecer um retorno para outro aluno, dentro da plataforma moodle. Assim, 

na pesquisa dessa autora, o feedback é um resposta que um aluno realiza em relação a 

palavra de outro aluno, no ambiente virtual.   

 Ainda no âmbito dos estudos sobre educação que trabalharam com o termo 

feedback (que encontramos até agora) está o artigo intitulado Feedback em ambiente 

virtual, de Paiva (2003). Essa autora apresenta a definição que o feedback tem, para ela, no 

âmbito da educação a distancia, conhecida como EAD. Nas palavras dela:  

   

Eu gostaria de definir feedback no contexto da interação on-line como 
reação à presença ou ausência de alguma ação com o objetivo de avaliar ou 
pedir avaliação sobre o desempenho no processo de ensino-aprendizagem e 
de refletir sobre a interação de forma a estimulá-la, controlá-la, ou avaliá-la. 
Em minha proposta de definição não incluo os termos aprendiz, aluno, 
professor, ou mesmo computador, pois entendo que o feedback pode também 
ser fornecido por um colega ou mesmo por alguém não inserido no ambiente 
de aprendizagem propriamente dito. Incluo também na definição não só o 
aspecto aprendizagem, mas também a interação, pois no contexto virtual, ela 
é também objeto de avaliação. (PAIVA, 2003, p. 2, grifo nosso) 
 
 

 Destacamos que no nosso estudo sobre o feedback adquire uma configuração diferente 

da apresentada acima pela autora Paiva (2003), já que o foco dessa é a EAD e, também, nos 

distanciamos dos outros estudos citados, pois iremos trabalhar com esse termo na relação de 

professor/aluno(s) no ambiente aula presencial. Logo, não consideramos os possíveis 

feedbacks realizados de um aluno para outro aluno ou, ainda, da Diretória da escola para o(s) 

aluno(s) dentro da sala de aula. Interessa-nos, apenas, trabalhar com o feedback do professor 

para o(s) aluno(s) em aula presencial.   

 Assim, após essa sumarização dos significados e usos que o feedback tem em alguns 

campos de estudo, propomos, aqui,  nessa pesquisa, um olhar diferenciado para a construção 

do significado do feedback dentro da sala de aula.  

 Expomos, por fim, que buscamos entender o feedback não como uma simples 

resposta, um preenchimento de lacunas (como apresentaremos nas discussões dos tópicos 

seguintes), mas compreendemos que esse pode trazer elementos de análise, interpretação, 

posição perante a um enunciado do outro, enfim, o que as análises (re)velarão desse objeto de 

pesquisa. Por isso o estudo da realização de feedback, na nossa pesquisa, requer um trabalho 

que envolve o ambiente aula e os sujeitos professor/aluno(s) em uma (re)(l)ação discursiva de 

interação social. Dessa forma, com a conclusão desse tópico, apresentamos na seção seguinte 

as discussões teóricas.  
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2.2 Feedback: a (re)configuração de um estudo 

 

 Como informado, direcionamos o nosso foco de estudo para o feedback apresentado 

nas relações dos sujeitos professor/aluno(s). Assim, interessa-nos apresentar sobre qual 

filiação teórica de estudos da linguagem e, mais especificamente, da análise da interação 

verbal, face a face, na sala de aula, iremos trabalhar. Através desse fio emaranhado dos 

estudos de discursos, esboçamos algumas abordagens teóricas que irão fundir e revelar o 

nosso objeto de pesquisa.  

 Para iniciarmos nossa argumentação, destacamos os dizeres de Bakhtin (2003), 

quando este autor afirma que: 

 
O texto (oral ou escrito) como dado primário de todas essas disciplinas, e, de 
um modo mais geral, de qualquer pensamento filosófico-humanista (que 
inclui o pensamento religioso e filosófico em suas origens), o texto 
representa uma realidade imediata (do pensamento e da emoção), a única 
capaz de gerar essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto, 
também não há objeto de estudo e de pensamento. (BAKHTIN, 2003, p. 
330)  
 
 

 O tecer do fio discursivo, figurado a partir das contribuições dos estudos de Bakhtin 

(2003) e Bahktin e Volochinov (2006), corrobora uma perspectiva de estudo que coloca em 

foco o discurso como elemento crucial para a compreensão do sujeito social14. Assim, as 

relações humanas estão diretamente ligadas ao uso da linguagem, sendo “a língua como 

expressão das relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito desta luta, servindo, ao 

mesmo tempo, de instrumento e de material.” (YAGUELLO, 2006, p. 17) 

 Dessa forma, o foco desta pesquisa: o estudo discursivo do feedback presente nas 

relações sociais dos sujeitos professor/aluno(s) materializadas dentro da sala de aula, na 

disciplina de Língua Portuguesa - , corrobora as discussões relacionadas ao processo de 

ensino e aprendizagem referentes ao Ensino Médio.   

 Assim, face aos estudos do círculo de Bakhtin, evidenciamos a compreensão 

bakhtiniana ao destacar que o indivíduo se apropria da língua e a atualiza. Dessa forma, de 

acordo com Bakhtin (2008)  

 

As relações dialógicas são possíveis não apenas entre enunciações integrais 
(relativamente), mas o enfoque dialógico e possível a qualquer parte 

                                                            
14 Sujeito social, pois, segundo Bakhtin (marxismo) p. 35, “não basta colocar face a face dois homo sapiens 
qualquer para que os signos se constituem. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 
organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de signos pode constituir-se”.  
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significante do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja 
interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da posição 
semântica de um outro, como representante do enunciado de um outro, ou 
seja, se ouvimos nela a voz do outro. Por isso, as relações dialógicas podem 
penetrar no amago do enunciado, inclusive no intimo de uma palavra isolada 
se nela se chocam dialogicamente duas vozes  (o microdiálogo de que já 
tivemos oportunidade de falar). Por outro lado, as relações dialógicas são 
possíveis também entre os estilos de linguagem, os dialetos sociais, etc., 
desde que eles sejam entendidos como certas posições semânticas, como 
uma espécie de cosmovisão da linguagem, isto e, numa abordagem não mais 
linguística. Por ultimo, as relações dialógicas são possíveis também com a 
sua própria enunciação como um todo, com partes isoladas desse todo e com 
uma palavra isolada nele, se de algum modo nós nos separamos dessas 
relações, falamos com ressalva interna, mantemos distancia face a elas, 
como que limitamos ou desdobramos a nossa autoridade. (BAKHTIN, 2008, 
p. 185) 
 

 

 A partir dessa abordagem, vemos o discurso como um ato interacional constituído de 

ideologias presentificadas na língua. Essas ideologias estão respaldadas e regularizadas nas 

relações de poder, as quais são configuradas nas arenas discursivas das relações sociais. 

Assim, o feedback realizado na aula de português pelos sujeitos professor e aluno(s) são 

relações dialógicas que revelam as relações de assimetria e simetria presentes nesses 

momentos de interação discursiva.   

 Sob esse viés, entendemos esse papel ativo do sujeito, essa atitude responsiva, não 

apenas como um ato de responder verbalizando aquilo que se pensou, mas um papel ativo, no 

sentido de interpretar, entender e poder formular uma resposta, sendo essa resposta uma 

concordância/discordância em relação aos dizeres do outro, verbalizada ou silenciada, 

constituindo, assim, a “reação da palavra à palavra” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006, p. 

145). Ou seja,  

A palavra vai à palavra. É no quadro do discurso interior que se efetua a 
apreensão da enunciação de outrem, sua compreensão e sua apreciação, isto 
é, a orientação ativa do falante. Esse processo efetua-se em dois planos: de 
um lado, a enunciação de outrem é recolocada no contexto de comentário 
efetivo (...). Ao mesmo tempo prepara-se a réplica. (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 2006, p. 147, grifo do autor)  
 

 Portanto, evidenciamos a percepção de que o discurso quando circula em um meio 

social (re)age e se compõe de outros discursos. Logo, o feedback do professor para o aluno ou 

do professor para os alunos, é uma (re)ação aos dizeres15 que foram enunciados na aula, nos 

quais observamos as vozes sócias, que são (a)mostradas naquelas trocas discursivas. O 

                                                            
15 Destacamos que o professor pode, em alguns momentos, dar um feedback do silêncio dos alunos, no entanto, 
evidenciamos que esse não faz parte do enfoque do nosso objeto, dedicamo-nos a estudar as ações discursivas e 
nessas que nos detemos. Ademais, fica uma possibilidade de novas pesquisas sobre as realizações de feedback.  
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enunciado respalda-se na dinamicidade da interação discursiva em uma atitude responsiva por 

parte do outro. Por conseguinte, podemos dizer que para haver realizações de feedbacks os 

sujeitos têm que desempenhar um papel ativo em relação à língua e a linguagem naquele 

contexto social-discursivo.  

 Acrescentamos, também, que a ação responsiva desempenhada nas alternâncias da 

palavra requer que “O locutor termine seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para 

dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro” (BAKHTIN,  2003, p. 294).  Deste modo, 

também interpretamos as realizações de feedbacks sob esse caráter de completude que um 

sujeito emprega ao dizer do outro, demonstrando assim, essa compreensão ativa.  

 A partir dessas considerações, o enunciado não pode ser analisado distante do seu 

contexto social/histórico e cultural, já que seu sentido é compreendido no contexto discursivo. 

É dentro desse ambiente social/histórico e cultural da sala de aula que os feedbacks de 

professor/aluno(s) são realizados. Sob esse viés, podemos dizer que o enunciado não é uma 

frase, uma oração ou um período, pois o enunciado pode ser desde uma palavra até mesmo 

um livro (Bakhtin, 2003).  Assim, a conclusão de um enunciado compreende uma atitude 

responsiva finalizada, possibilitando uma réplica, ou seja, a conclusão de um enunciado não é 

finalizado apenas por um ponto final, mas por um dixi16 (Bakhtin,2003), do enunciador.  

Segundo Bakhtin (2003), os enunciados são irrepetíveis e carregados de sentidos, por 

isso são passíveis de autoria, logo o discurso configura-se nos enunciados dos sujeitos. Nas 

palavras desse autor:  

 

A fala só existe, na realidade, na forma concreta dos enunciados de um 
indivíduo: do sujeito de um discurso-fala. O discurso se molda sempre à 
forma do enunciado que pertence a um sujeito falante e não pode existir fora 
dessa forma. Quaisquer que sejam o volume, o conteúdo, a composição, os 
enunciados sempre possuem, como unidades da comunicação verbal, 
características estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, fronteiras 
claramente delimitadas. E neste problema das fronteiras, cujo princípio é 
essencial, que convém deter-se com vagar. [...] Todo enunciado - desde a 
breve réplica (monolexemática) até o romance ou o tratado científico - 
comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes de seu início, há os 
enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados respostas dos 
outros (ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa muda ou 
como um ato-resposta baseado em determinada compreensão). O locutor 
termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar à 
compreensão responsiva ativa do outro. O enunciado não é uma unidade 
convencional, mas uma unidade real, estritamente delimitada pela 
alternância dos sujeitos falantes, e que termina por uma transferência da 

                                                            
16 Dixi, de acordo com Bakhtin (2003), seria um sinal, uma pausa que o enunciador fornece ao ouvinte 
evidenciando que concluiu a fala.  
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palavra ao outro, por algo como um mudo “dixi” percebido pelo ouvinte, 
como sinal de que o locutor terminou.  (Bakhtin, 2003, 293 e 294)  

 

 Dessa forma, entendemos que a configuração do discurso não é unilateral. Logo, o 

aluno é tão responsável pelo seu processo de construir saberes quanto o professor, o que pode 

ser reiterado com o dizer de Souza:  

 

o enunciado produzido no cenário discursivo aula é socialmente referenciado 
na palavra alheia. Pode ser uma só palavra, pode ser combinações múltiplas, 
contanto que sejam marcadas as suas fronteiras de realização. Necessário, 
portanto, que o professor domine as compreensões de que os elementos que 
compõem os enunciados são constitutivos dos discursos que produzimos, no 
nosso agir presencial, como resultantes de elementos que atualizamos pelos 
processos discursivos presentes na sociedade. (SOUZA,E.  2012a, p. 84)  

  
 
 Em conformidade com os dizeres de Souza E. (2012a), novamente, pontuamos a 

importância da ação de realizar feedbacks, pois pode impulsionar o aluno a compreender que 

o enunciar dele dentro do ambiente aula não só é necessário, como é crucial para podermos 

falar em ensino e aprendizagem, conscientizando, assim, o aluno da responsabilidade dele 

dentro da sala de aula. Reverberando, a autora expõe que:  

 
Para romper com a circularidade e o autoritarismo, é necessário deixar um 
espaço para o sujeito, com produtor de discursos, explorar a dinâmica da 
interlocução e recusar a cristalização do dito, abrindo um espaço para a 
interlocução pedagógica, isto é, instaurando o gesto de interpretação autoral. 
(SOUZA, E. 2012, p. 73)  
 
 

 A partir dos argumentos de Souza E. (2012), compreendemos que o dizer 

presentificado na sala de aula é realizado na medida em que a palavra de um sujeito reflete e 

refrata a palavra do outro, já que o sentido de uma palavra só é realçado quando entoado pelos 

dizeres do seu enunciador direcionando-se para outro enunciador.  

 Entendemos que o vozear na sala de aula revela mais do que uma frase ou uma oração, 

mas demonstra ou mostra uma posição do sujeito diante da história/ da cultura/ e do social, 

pois o indivíduo não tem como desassociar seus dizeres daquilo que o rodeia. 

 Constatamos que os alunos podem ser sujeitos responsáveis por engajamentos  

enunciativos na sala de aula em relação ao conteúdo da disciplina, bem como o docente, e que 

é na realização de feedback que o professor destaca os alunos como sujeitos discursivos no 

ambiente aula,  ao considerar os dizeres desses para gerenciar a aula e para avaliar o enunciar 

dos discentes em relação a aprendizagem desses.   
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 Bakhtin (2003) apresenta construções teóricas sobre o dialogismo, ponto crucial para 

entendermos e analisarmos as relações dialógicas da língua.  Nesse entrelaçar teórico, 

destacamos alguns pontos sobre o estudo do dialogismo que contempla o nosso objeto de 

pesquisa 

 Cardoso S. (2003), apropriando-se desses estudos bakhtinianos, esboça no livro 

Discurso e Ensino uma discussão acerca dessas construções teóricas no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo essa autora: 

 
O dialogismo, que é para Bakhtin, a condição de existência do discurso, é 
duplo: ao mesmo tempo que é lei do discurso constituir-se sempre de “já-
ditos” de outros discursos (as palavras são sempre, inevitavelmente, 
“palavras de outrem”), o discurso não existe independentemente daquele a 
quem é endereçado, o que implica que a visão do destinatário é incorporada 
e determinante no processo de produção de discurso. (...) Sendo a realidade 
essencial da linguagem seu caráter dialógico, a categoria básica da 
concepção de linguagem em Bakhtin é a interação. (...) Um enunciado é 
apenas um elo de uma cadeia, só podendo ser compreendido no interior 
dessa cadeia. Toda palavra, nesse sentido, já é uma contrapalavra, uma 
resposta. (CARDOSO, S.  2003, p. 25) 
 
 

 Para Cardoso S. (2003), o dialogismo é a condição sine qua non para podermos falar 

que há discurso. Nas palavras de Bakhtin, (2003, p. 346) dialogismo é “compreendido como 

uma das formas composicionais do discurso”. Portanto, falar em dialogismo é compreendê-lo 

como uma “relação dialógica, é uma relação (de sentido) que se estabelece entre enunciados 

na comunicação verbal.” (idem). 

 De acordo com Sobral (2009), o dialogismo é um processo decorrente da interação 

entre os sujeitos do discurso quando estes desempenham construções enunciativas. Dessa 

forma, o dialogismo é um ponto crucial no processo de aquisição da língua e da linguagem 

entre os sujeitos discursivos.  Assim, conforme Sobral (2009), é na diferença entre o eu/tu e 

entre o isto/aquilo que podemos olhar para o dialogismo no âmbito do plano discursivo, e, por 

isso, o dialogismo é visto como: 

 
 
[...] a condição de possibilidade de produção de enunciados/discursos, do 
sentido, portanto. Segundo o Círculo, adquirimos a linguagem em contato 
com os usos da linguagem nas situações a que somos expostos (não nos 
dicionários ou nas gramáticas). Isso implica que o sentido nasce de 
“diálogos” (no sentido amplo) entre formas de enunciados/discursos 
passados, que já foram produzidos, e formas de enunciados/discursos 
futuros, que podem vir a ser produzidos-independentemente do “texto” 
desses discursos, mas claro que levando em conta formas textuais 
tipicamente presentes em discursos (SOBRAL, 2009, p. 36). 
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 O dialogismo pressupõe sujeitos ativos que (re)constroem a língua a partir dos usos 

dinâmicos da palavra. Ou seja, entender o dialogismo é compreendê-lo como necessário para 

a criação do discurso. De acordo com Bakhtin (2002), o dialogismo não está preso ao tempo 

imediato, o que possibilita uma troca discursiva entre gerações, entre obras literárias e entre 

discursos de classes. Nas palavras do autor: 

 

[...] a dialogicidade interna só pode se tornar esta força criativa e 
fundamental apenas no caso em que as divergências individuais e as 
contradições sejam fecundadas pelo plurilingüismo social, apenas onde as 
ressonâncias dialógicas ressoem não no ápice semântico do discurso (como 
nos gêneros retóricos), mas penetrem em suas camadas profundas, 
dialogizando a própria língua, a concepção lingüística do mundo (a forma 
interna do discurso), onde o diálogo de vozes nasça espontaneamente do 
diálogo social das "línguas", onde a enunciação de outrem comece a soar 
como língua socialmente alheia e, finalmente, onde a orientação do discurso 
para as enunciações alheias passe a ser a orientação para as línguas 
socialmente alheias, nos limites de uma mesma língua nacional. (BAKHTIN, 
2002, p. 93) 
 

 Alinhando-se aos dizeres do círculo bakhtiniano, Souza E. (2012) reitera os 

argumentos bakhtinianos e acrescenta, destacando que:   

  

A dialogia é a base compreensiva do pensamento bakhtiniano. Essa base, 
extravasando as ciências da linguagem e aportando na educação, nos 
autoriza a propor uma prática dialógica – não dialogal – em sala de aula. 
Para tanto, há de se considerar que a produção de discursos na escola, na sala 
de aula e na própria aula, envolve a alternância de sujeitos (...) [Assim 
temos] Uma prática de ensino enunciativa e enunciante, não anunciativa. 
Uma ação didática dialógica, não apenas dialética, que valoriza o processo 
de interação, mais do que o seu fim ou produto, confere tratamento especial 
ao material de ensino da aula. (SOUZA, E. 2012, p. 82/83) 

 

 Portanto, entendemos que os feedbacks configurados no ambiente aula propiciam um 

elo entre os dizeres dos sujeitos e instigam professor e aluno a posicionarem-se perante o 

dizer do outro, cumprindo um processo dialógico e não somente dialogal, como ressaltou 

Souza E.(2012). Assim, a ação enunciativa de feedbacks demonstra como o professor está 

avaliando17 os dizeres dos alunos e como a docente gerencia a aula, como apresenta novos 

                                                            
17 Destacamos que estamos considerando só a avaliação que o docente realiza na sala de aula, pois estamos nos 
respaldando em dois pontos, a saber: é o professor que realiza o feedback que tem um peso maior dentro da sala 
de aula e, também, é esse o legitimado pela instituição escolar e pelo discurso didática a avaliar a aprendizagem 
do aluno. No entanto, tal posicionamento que abordamos não implica que não temos “consciência” que o aluno 
também realiza avaliações no ambiente aula. Apenas, esse ponto não é considerado para o nosso objeto de 
análise.  
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pontos sobre o assunto da matéria, como retoma o verbalizar do discente para ratificar ou para 

auxiliar a esse a retificar o dizer dele. 

 

2.2.2 Sala de aula: a construção de um discurso 

 

 Destacamos, nesta seção, a construção de um discurso sobre a sala de aula. Sob esse 

viés, observamos o interesse sobre o estudo das interações e as dinâmicas discursivas 

presentes no ambiente aula nos trabalhos de Cardoso S. (2003), Coelho (2011), Kleiman 

(2008), Kleiman e Cavalcanti (2007), Matencio (2001), Rajagopalan (2010), Rojo (2009), 

Sousa M. (2002), Souza E. (1996; 2009; 2012), Signorini (2001), dentre muitos outros. 

Pesquisas como as dos autores que trabalham sob a perspectiva do processo de ensino e 

aprendizagem têm assinalado a importância de cada vez mais produzirmos conhecimento 

científico  que auxilie os professores em gestos de transposição didática, configurando, assim, 

mais subsídios para o docente. 

 Nas palavras de Souza:  

 
A aula é o espaço discursivo por excelência onde ocorrem as manifestações 
de pontos de vista sobre fatos do mundo e a apropriação de conhecimentos, 
por meio de experiências dos sujeitos que constituem a sala de aula. A aula é 
entendida, por sua vez, como instância discursiva, no aporte teórico da 
concepção interacionista da linguagem. (SOUZA, E. 2009, p. 98)  
 

 Ao considerarmos os apontamentos de Souza E. (2009), compreendemos que a sala de 

aula é atravessada por vários discursos e estes estão relacionados com o contexto social dos 

alunos e também do professor. Ainda sob esse viés, Souza E. (2009) também argumenta sobre 

as instâncias das produções discursivas na sala de aula e dialoga com Cunha (1992) para 

ressaltar que:  

a sala de aula é uma instância de produção e apropriação de conhecimentos. 
Os sujeitos, que nela interagem, processam ações com a linguagem em 
diferentes áreas. (SOUZA, 2009, p. 99). Cunha (1992, p. 34) entende a sala 
de aula como “[...] o lugar privilegiado onde se realiza o ato pedagógico 
escolar. Para ela afluem as contradições do contexto social [...] as questões 
da ciência, as concepções valorativas daqueles que compõem o ato 
pedagógico: o professor e os alunos”. (CUNHA, 1992 apud SOUZA, E. 
2009, p. 99) 

 

 Sob essa linha argumentativa, entendemos que o estudo respaldado nesse espaço 

escolar demonstra como as ações discursivas do professor privilegiam ou não os dizeres dos 
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alunos, facultando ou não momentos de feedback. Ainda permeando os estudos de Souza E. 

(2009), destacamos que essa autora vê: 

 

a aula como um evento discursivo organizado por processos de interação 
vertical e horizontal, no percurso enunciativo dos sujeitos entre si e com o 
objeto de ensino, sendo possível existir somente pelo reconhecimento 
institucional e cultural dos papéis sociais dos sujeitos, como aluno e 
professor, e pela intencionalidade de se determinar as práticas discursivas e o 
percurso enunciativo da aula pela ordem didática do que é ensinar. (SOUZA, 
E., 2012, p. 67) 

 

Dessa forma, de acordo com as discussões de Souza (2009; 2012), a aula é um ambiente 

institucional em que professor e o aluno “assumem-se como enunciadores de suas palavras e 

da palavra alheia” (SOUZA, E. 2009, p. 101). Nessa perspectiva, a autora também defende 

que, ao olharmos para a sala de aula como sendo uma arena discursiva, compreendemos que 

nela há ações com a linguagem que demonstram marcas de subjetividades linguísticas (uso de 

pronomes e substantivos) demarcando e revelando as relações de poder estabelecidas e 

disputadas entre professor e alunos e aluno(s) e aluno(s). 

 As realizações de feedbacks, assim, auxiliam para que os discentes sintam-se mais 

cativados a participar discursivamente da aula, pois a produção de sentido é concebida no 

processo de troca de palavra no momento aula. Portanto, observamos a importância de o 

professor trabalhar com uma prática didática que valorize a realização de feedbacks na aula. 

Já que a ação discursiva desse pode contemplar as heterogeneidades presentes na construção 

do conhecimento provindo na sala de aula, configurado no uso da linguagem que os sujeitos 

professor e alunos experienciam nesse ambiente.  

 Expomos, também, a particularidade que envolve a aula de Língua Portuguesa e que a 

diferencia das demais disciplinas, já que essa é ao mesmo tempo objeto e instrumento de 

ensino, como a autora Souza  destacou ao dizer que: 

 
Na aula de português, deve-se sempre levar em conta que a linguagem é 
objeto de ensino e instrumento. Por ela, expõe-se o conteúdo da aula e se 
estabelecem estratégias discursivas. Esse é um aspecto particular do ensino 
de português que merece ainda ser mais bem investigado. É uma marca de 
especificidade da aula de português. Em outras disciplinas, a língua é 
instrumento para exposição de conteúdo didáticos, contudo, na aula de 
português falamos sobre o objeto língua pelo próprio uso desse objeto. 
(SOUZA, E. 2009, p. 103) (grifo nosso) 
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 Permeando-nos na discussão de Souza (2009), verificaremos que a aprendizagem na 

aula de português é configurada para além do uso linguageiro18 da língua, para que os alunos 

apreendam/aprendam a utilizar a língua em suas ações discursivas,  com fluência e  domínio 

linguístico. Souza, E. (2009) também destaca que: 

 

O professor e o aluno agem sobre a linguagem, produzindo significações e 
estratégias de apropriação do conhecimento. Um dos objetivos do ensino de 
português é o ampliar o repertório linguístico do aluno, explorar o seu 
conhecimento linguístico e textual sobre a língua, usando-a e aplicando-a em 
diversas situações sociais. O domínio desse objetivo indica que o professor 
deve saber sobre a língua, para que o aluno possa agir com a língua. 
(SOUZA, E., 2009, p. 103, grifo do autor) 
 
 

 As  estratégias pedagógicas da disciplina de Língua Portuguesa são realçadas para 

dinamizar o ensino. Assim, para o trabalho de reconstituição da linguagem e do sujeito 

discursivo dentro do ambiente aula de português, é imprescindível entender a linguagem 

como um fenômeno social e a sala de aula como um ambiente em que há o conflito de vozes e 

valores mutáveis e concorrentes, sendo esses ideologicamente constituídos, já que se observa, 

nas interações discursivas entre professor/aluno(s) e aluno(s)/aluno(s), que essas ora se 

intercalam, ora se opõem e ora se compõem.  

 Dessa forma, é necessário compreender que essas ações discursivas na aula são um 

espaço de (re)construção de identidades que envolvem práticas linguísticas (na qual o dizer se 

materializa) e práticas não linguísticas, mas de língua(gem) composto pelo espaço social, 

histórico e cultural. Evidenciando, assim, a unicidade do acontecimento da troca de palavras 

que, no nosso estudo, é a unicidade do momento do feedback professor/aluno(s) esboçado na 

aula de português. 

  

2.2.3 Gênero discursivo aula: um espaço discursivo de professor e alunos 

 
 Seguindo nossas construções teóricas, configuramos, nesta seção, o gênero discursivo 

aula. Para tanto, reiteramos a discussão de Bakhtin (2003), quando este trata e destaca a 

existência de uma grande diversidade de gêneros que são (re)criados nos processos dialógicos 

da língua e da linguagem e que os gêneros (re)organizam as estratégias mentais as quais 

desenvolvemos quando estamos interagindo com o outro. Sob essa vertente, elencamos e 

                                                            
18 Relativo à linguagem do cotidiano de circunstâncias ordinárias. 
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destacamos com discussões teóricas, porque a sala de aula pode ser entendida como um 

gênero discursivo.   

 Bakhtin (2003) argumenta que: “A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são 

infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável (...)” (BAKHTIN, 2003, 

p. 279). Assim, de acordo com esse autor, os gêneros são inesgotáveis, pois esses, ao se 

complexificarem e se desenvolverem, distanciam-se do campo no qual surgiram, 

configurando, dessa forma, novos gêneros, estabelecendo, com isso, uma perspectiva de 

(re)configuração desses gêneros do discurso à medida que esses circulam nos ambientes 

sociais.  

 Sob o viés da teoria bakhtiniana, o gênero discursivo alicerça-se em três pontos, a 

saber: tema, estilo e forma composicional. Nas palavras de Bakhtin, os enunciados são 

apresentados a nós:  

 
[...] pelo gênero, isto é, pelo tema, composição e estilo: selecionamos as 
palavras segundo as especificidades de um gênero. O gênero do discurso não 
é uma forma da língua, mas uma forma do enunciado que, como tal, recebe 
do gênero uma expressividade determinada, típica, própria do gênero dado. 
No gênero, a palavra comporta certa expressão típica. Os gêneros 
correspondem a circunstâncias e a temas típicos da comunicação verbal e, 
por conseguinte, a certos pontos de contato típicos entre as significações da 
palavra e a realidade concreta. (BAKHTIN, 2003, p. 312 e 313) 

 

 Dessa forma, as palavras, os enunciados circulados dentro do gênero discurso aula são 

selecionados a partir desses três elementos: tema, composição e estilo, que configuram um 

gênero. Nessa vertente, destacamos o estudo de Ribeiro (2010) quando esta autora trabalha 

com o “Funcionamento do Gênero discursivo”, fundamentando-se nos estudos do círculo 

bakhtiniano, e aborda o que é o tema, a forma composicional e estilo:  

 
(...) devem ser entendidos não de forma estanque e desatrelados da sua 
teoria. Pelo contrário, é fundamental que a leitura da relação entre os 
elementos citados se faça sob o escopo das proposições do autor e do Círculo 
e, consequentemente, inscrita nas perspectivas da corrente do dialogismo. 
Ademais, ele [Bakhtin] próprio defende a ideia de unidade entre os 
elementos constituintes do gênero discursivo ao afirmar que “o estilo é 
indissociável de determinadas unidades temáticas e - o que é de especial 
importância - de determinadas unidades composicionais" (BAKHTIN, 2003 
apud RIBEIRO, 2010, p. 56) 

 

 Portanto, mesmo que haja uma distinção entre tema, composição e estilo, não 

podemos desassociá-los quando passamos a estudar o funcionamento do gênero discursivo, 

pois esses três elementos estão imbricados ao dialogismo.  Ribeiro (2010) expõe alguns 
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pontos que se sobressaem em relação ao tema quando comparado aos outros dois. Nas 

palavras dessa autora, o elemento temático:  

 
contemplaria aspectos peculiares ao sujeito, que participam diretamente da 
enunciação, como sua vontade, sua singularidade, conhecimentos semânticos 
construídos coletivamente nas práticas sociais. A dimensão individual, 
tratando-se particularmente do elemento conteúdo temático, não se impõe 
aos parâmetros reguladores do gênero eleito, como também as dimensões 
constituintes do gênero não condicionam totalmente as escolhas individuais. 
Há, sim, uma confluência das duas esferas, a individual e a do gênero, que 
resultará na configuração da situação enunciativa e nos seus efeitos. 
(RIBEIRO, 2010, p, 57) 
 
 

 Ribeiro ainda argumenta sobre o tema dizendo que este:  

 
cumpriria o papel de orientador da comunicação discursiva. Ele é o tópico 
que garantirá a ativação de conhecimentos sociais discursivamente 
construídos. Sobre o tema na perspectiva bakhtiniana, Grillo (2006, p. 1.825-
1.834) salienta que “é um elemento do discurso e não das formas 
linguísticas". Portanto, é defensável que se reconheça seu “caráter estável 
composto por regularidades produzidas: pelo campo da comunicação 
discursiva, pelo todo do enunciado - aí incluída a situação de interação 
verbal -, pela seleção e profundidade de abordagem dos aspectos do real e 
pela avaliação social".  (RIBEIRO, 2010, p. 57) 

     

 Em relação ao estilo, Bakhtin destaca que 
 

A relação valorativa com o objeto do discurso (seja qual for esse objeto) 
também determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais e 
composicionais do enunciado. O estilo individual do enunciado se define 
acima de tudo por seus aspectos expressivos. (Bakhtin, 2003, p. 308) 

 

 

 Sob esse viés da palavra de Bakhtin (2003), o estilo, como um dos itens apresentados 

no gênero discursivo, versa sobre as escolhas que o sujeito faz quando verbaliza seus 

enunciados. Ou seja, das relações estabelecidas entre o indivíduo e como este escolhe se 

reportar perante uma relação social discursiva. Portanto, ao realizar um feedback, a docente  

faz uso de conversões dos recursos linguísticos e discursivos que esse gênero demanda. De 

acordo com Ribeiro (2010),  

 
Bakhtin (2003) aborda o elemento estilo sob dois prismas: um voltado para a 
individualidade do sujeito (estilo individual), o outro para as práticas de 
linguagem, das quais a coletividade participa, garantindo-lhe certa 
estabilidade (estilos de gênero). O estilo individual é resultante da 
singularidade do sujeito enunciador, das escolhas particularizadas do ser na 
dinâmica discursiva. O estilo do gênero é fruto da convergência dos usos 
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linguísticos, textuais e discursivos reiterados em um dado contexto 
enunciativo. A tensão entre o animus do indivíduo e o caráter regulador do 
que está a priori, relativamente estabelecido, resultará na configuração do 
quadro enunciativo com o qual é possível operar na interação verbal. 
(RIBEIRO, 2010, p. 59)  

 

 Quanto à forma composicional, Ribeiro expõe que  

 
Bakhtin (2003, p. 266) define as unidades composicionais como 
“determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, 
de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 
discursiva - com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 
etc." Essa assertiva permite perceber a dimensão a que Bakhtin se reporta 
quando delineia o elemento constituinte em questão. Significa dizer que ele 
considera que a construção composicional se configura a partir da eleição de 
elementos linguísticos e discursivos que sustentarão o gênero e garantirão 
seu acabamento. Ademais, defende as implicações da tomada de 
posicionamento dos sujeitos no discurso (assunção de papéis sociais), do 
interdiscurso, entre outros, para a formatação do gênero do discurso. (...) A 
construção composicional cumpre a função de integrar, de sustentar e de 
ordenar as propriedades do gênero. Ela é apropriada pela forma 
arquitetônica, que está vinculada com o “projeto de dizer" do locutor, 
constituindo o aspecto por assim dizer técnico da realização do gênero, 
contribuindo para identificá-lo e distingui-lo diante de outros gêneros. 
(RIBEIRO, 2010, p. 60)  

 
 
 Reiteramos, diante do exposto, que a forma composicional dependerá da situação 

discursiva que envolverá o sujeito e o conhecimento (lexical, gramatical, interpretativo e 

argumentativo) que o individuo demonstra ter nas suas interações discursivas. Assim, 

compreender a configuração do gênero discursivo aula é entender que esse se respalda nesses 

três aspectos: tema, estilo e forma composicional.   

 Assim, quando pensamos na sala de aula como um ambiente social, entendemos que 

essa tanto comporta gêneros discursivos (seminário, palestras, livro didático etc) quanto 

possui elementos que a configuram como um gênero discursivo (atualiza os enunciados, 

estrutura as estratégias mentais nas trocas discursivas entre professor e aluno(s), possui forma 

composicional, estilo e tema), como destacamos nas incursões teóricas discutidas nesta seção.  

 Desta forma, entendemos que os feedbacks realizados pelo professor são determinados 

pelo gênero discursivo aula, portanto, a ação discursiva de feedback dentro do ambiente aula 

auxilia no processo de (re)atualização dos discursos e,  consequentemente, possibilita ao 

aluno (re)organizar o seu processo de aprendizagem. 

 Machado (2005), seguindo essa linha argumentativa bakhtiniana, aponta que os 

estudos do gênero, de acordo com a teoria do dialogismo, inserem-se “na cultura, em relação 
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a qual se manifesta como ‘memória criativa’ onde estão depositadas não são só as grandes 

conquistas das civilizações, como também as descobertas significativas sobre os homens e 

suas ações no tempo e no espaço” (MACHADO, 2005, p. 159). 

 Nessa perspectiva, então, as realizações de feedback, que é um elemento dentro desse  

gênero discursivo aula, também demonstram as manifestações culturais e, portanto, uma 

maior mobilização da ‘memória criativa’,  no sentido, de permitir aos alunos e ao professor, 

através da memória social/cultural e histórica, relacionar informações e a partir dessas “criar” 

outras interpretações para  o uso e a prática da linguagem dentro da sala de aula. 

 De acordo com o círculo bakhtiniano, os gêneros discursivos são conformados em 

enunciados relativamente estáveis e advêm como respostas a outros enunciados. Bakhtin  

destaca também que 

 

São precisamente esses reflexos recíprocos que lhes determinam o caráter. O 
enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 
quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 
verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta 
a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra “resposta” é 
empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, completa-os, 
baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com 
eles. Não se pode esquecer que o enunciado ocupa uma posição definida 
numa dada esfera da comunicação verbal relativa a um dado problema, a 
uma dada questão, etc. Não podemos determinar nossa posição sem 
correlacioná-la com outras posições. E por esta razão que o enunciado é 
repleto de reações-respostas a outros enunciados numa dada esfera da 
comunicação verbal (BAKHTIN, 2003, p. 317).  

 
 
 Considerando essa linha argumentativa, compreendemos  que o vínculo do feedback 

professor/aluno(s) pode possibilitar a configuração da sala de aula como uma arena discursiva 

de exposições de ideologias e de conceitos temáticos,  tornando possível, assim, que professor 

e alunos configurem-se como sujeitos sociais pensantes e questionadores dentro daquele 

gênero discursivo aula, pois os enunciados que perpassam na sala de aula retratam o discurso 

social. Conforme abordado por Bakhtin (2003), a ligação entre gêneros do discurso e 

enunciados, além de ser uma relação necessária para ambos, já que os enunciados circulam na 

esfera da comunicação através dos gêneros discursivos e esses, por sua vez, são evidenciados 

nos enunciados, expõe um estudo linguístico baseado na interação comunicativa entre os 

sujeitos ao (re)agirem sobre e na língua. Como argumenta Bakhtin, ao dizer que 

 
Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos 
de enunciados em particular (primários e secundários), ou seja dos diversos 
gêneros do discurso, é indispensável para qualquer estudo, seja qual for a sua 
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orientação específica. Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades 
de gênero que assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo 
lingüístico leva ao formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do 
estudo, enfraquece o vínculo existente entre a língua e a vida. A língua 
penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também 
através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua. O enunciado 
situa-se no cruzamento excepcionalmente importante de uma problemática. 
(Bakhtin, 2003, 282 e 283) 

  

 Podemos afirmar, então, que os gêneros discursivos que circulam no ambiente aula 

compreendem uma gama de enunciados que pode também ser contemplada também na 

estratégia didática pergunta - resposta - feedback. 

 Dessa forma, o gênero discursivo é o modo como os indivíduos configuram os seus 

dizeres. Ou seja, como o sujeito a partir dos usos e da relação com os enunciados de outrem 

vivencia um processo de (re)cria-se para si e para o outro.  Segundo Matencio (2001, p. 64), 

os gêneros discursivos estão relacionados às formas “prototípicas de interação social” e essas 

irão “converter-se em formas textuais igualmente prototípicas”.   

 

2.2.4 As interações dialógicas dos sujeitos sociais (re)apresentadas nas vozes de professor 

e alunos  

 

Considerando a aula como uma situação discursiva, destacamos, nesta seção, que  

entendemos que no gênero discursivo aula há uma gama de enunciados sociais que penetram 

nesse espaço discursivo e ganham destaque nos movimentos interacionais de professor e 

alunos. Compreendemos, portanto, também, que é através desses movimentos que os sujeitos 

aprendem, desenvolvem e ampliam seus conhecimentos.  Alinhado a essa perspectiva, Souza 

destaca que:  
 

advogo que a sala de aula e aula de língua portuguesa são cenários 
discursivos, predominantemente constituídos de interações sócias entre 
sujeitos. A aula, enquanto evento discursivo, é espaço por excelência de 
manifestações de pontos de vista sobre fatos do mundo e a apropriação de 
conhecimentos linguísticos e não linguísticos, por meio de experiências dos 
sujeitos que constituem a sala de aula. A aula é entendida, por sua vez, como 
instância discursiva, no aporte teórico da concepção interacionista da 
linguagem. (SOUZA, E. 2012, p. 69) 

 
 Em conformidade com o argumento de Souza E. (2012), o gênero discursivo aula é um 

“embate de enunciados”, em que os indivíduos alicerçam seus conhecimentos nas ações 

enunciativas. Logo, o professor pode fazer uso de estratégias discursivas para gerenciar o 
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andamento desse gênero. Dessa forma, as ações discursivas de feedbacks podem ser 

entendidas como estratégias que possibilitam uma dinamização da troca da palavra, de forma 

que os alunos passem a ser construtores do conhecimento, quando enunciam o que estão 

pensando e recebem do docente incentivo para edificar o saber.  

 Há que se destacar, também, a argumentação que Matencio (2001) faz ao configurar a 

sala de aula como um ambiente de interação discursiva. Nas palavras dessa autora: 

 
1) a aula é constituída no quadro das práticas sócio-históricas institucionais 
de ensino/aprendizagem e pressupõe a articulação entre diferentes modos de 
apropriação da realidade e de materialização discursiva; 
2 ) o professor gerencia a interlocução – originariamente de natureza assim 
ética e coletiva – à luz de objetivos didáticos e educativos de longa, média e 
curta duração, com base em um projeto de interação, tendo as funções 
básicas de animador, informador e avaliador; 
3) a materialização didático-discursiva do projeto de interação está 
subordinada tanto a aspectos cognitivos como a aspectos sociais emergentes 
da interação; cognitivos figura-se, assim, um evento intermediário no 
contínuo entre os rituais e espontâneos, efeito de ajuste em seus ritmos social 
e acadêmico. (MATENCIO, 2001, p. 98) 

 
 Assim, no ambiente aula, deparamo-nos com práticas sociais, culturais e históricas que 

envolvem aquela determinada comunidade. Essas práticas refletem a materialidade discursiva, 

o que se “pode/deve” dizer, quem pode dizer e quem deve ouvir. Ou seja, os papéis sociais de 

professor e aluno são configurados nas práticas culturais e históricas da sociedade que são 

desempenhadas dentro da sala de aula por esses sujeitos discursivos que (re)atualizam essas 

práticas.  

 Desse modo, temos o desdobramento de interações assimétricas (na grande maioria 

das vezes, já que cabe ao professor o direcionamento da aula e a avaliação sobre o 

conhecimento do aluno) ou simétricas (quando essa relação de poder é mascarada por ações 

discursivas que valorizam a troca da palavra), como argumentaram Rocha e Souza, E. (2012), 

ao trabalharem no texto “A natureza constitutiva do gênero discursivo aula”. 

 Por conseguinte, é no gênero discursivo aula que encontramos os feedbacks 

professor/aluno(s), por isso as nossas análises partem do professor, já que é esse que tem a 

obrigação de gerenciar a aula.  Assim, podemos pontuar que o gênero discursivo aula abrange 

uma complexidade de enunciados que são transmitidos nas trocas de palavras e/ou momentos 

de feedbacks.  
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2.3 O espaço do feedback: professor e aluno(s) no gênero discursivo aula 

 

 Nesta seção, continuamos a destacar a nossa filiação aos estudos de Bakhtin (2003) e 

Bakhtin/Volochinov (2006), quando estes entendem a linguagem como um fenômeno social, 

bem como quando evidenciam a palavra como um ato ideologicamente constituído no 

contexto social, assim, a palavra é configurada na “função da eventual reação-resposta” 

(BAKHTIN, 2003, p. 320) para o outrem. 

 O feedback como estratégia discursiva para gerenciar a aula encontra, no ato 

responsivo, referenciado na palavra, seu apoio de existência, por isso a troca de palavras é um 

ato “vivo”, ou seja, a palavra só adquire sentido na interação discursiva apresentada em um 

ato responsivo de sujeitos enunciadores. E, neste ponto, toda palavra é dita por um sujeito, 

direcionada para (con)vencer o outro, logo, a ação discursiva do feedback também tem esse 

caráter de apropriação da palavra alheia para (con)vencer seu (inter)locutor . Como afirma 

Bakhtin, 

a palavra enunciada se subjetiva no ato de descodificação que deve, cedo ou 
tarde, provocar uma codificação em forma de réplica. Sabemos que cada 
palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e 
lutam os valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-se, no 
momento de sua expressão, como o produto da interação viva das forças 
sociais. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2006, p. 66) 

  
 

 Nas construções teóricas do círculo bakhtiniano, decorre ainda que, quando o sujeito 

“(re)toma” a palavra, o faz pensando - conscientemente - no outro. Portanto, o indivíduo 

organiza os seus dizeres para os atos responsivos,  (re)toma a(s) palavra(s) do outro para se 

posicionar(em) em relação ao enunciado do seu (inter)locutor. Para Bakhtin (2006), a 

construção de sentido da palavra não está respaldado em quem pronunciou os dizeres ou em 

quem ouviu, mas sim na relação entre os dois participantes do diálogo. Nessa perspectiva, o 

autor afirma que 
 

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância 
muito grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de 
que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação 
do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao 
outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada 
entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na 
outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum  do 
locutor e do interlocutor. (BAKHTIN ; VOLOCHINOV, 2006, p. 115, grifo 
do autor) 
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 Quando pensamos em uma situação de fala, na sala de aula, entendemos que a palavra 

que mais circula no ambiente aula é a palavra do professor. Sob essa perspectiva, também 

Matencio (2001, p. 91) sinaliza que “há uma significativa diferença na materialização 

linguística das intervenções de professor e alunos, já que as intervenções dos alunos 

apresentam um menor número de sinalizações, ou seja, possuem menos indicações de como 

devem ser interpretadas.” Tendo em vista a compreensão do nosso objeto de estudo, trazemos 

outra, uma citação de Matencio (2001) que contribui para a discussão em curso, quando essa 

autora ressalta que   
 

É preciso dizer, ainda, que o professor e os alunos, além de possuírem 
intenções complementares, possuem igualmente relações de lugares e papéis 
complementares (...) Logo, as intervenções dos alunos podem ser 
classificadas como visando informar ao professor o que sabem, dar 
continuidade à interação e manifestar-se quanto ao que é dito/estudado, o 
que ocorre por intermédio de suas perguntas e de suas respostas. 
(MATENCIO, 2001, p. 91)  

 
 Portanto, o feedback professor/aluno(s) detém elementos que sinalizam como são 

desempenhados os papéis de professor e do(s) aluno(s) dentro da sala de aula, e como esses 

papéis são regularizados na interação face a face. Demarcando, dessa forma, as ações  

discursivas que demonstram como docente e discente(s) constituem a leitura do espaço social, 

no qual estão inseridos, a partir de suas experiências de língua e linguagens voltadas para uma 

atitude responsiva ativa. Assim, o enunciar do professor e do aluno ou dos alunos será sempre 

formulado para uma atitude responsiva ativa, pois esses sujeitos discursivos são: 

 
ouvinte(s) que recebe(m) e compreende(m) a significação (lingüística) de um 
discurso adota simultaneamente, para com este discurso, uma atitude 
responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), completa, 
adapta, apronta-se para executar, etc., e esta atitude do ouvinte está em 
elaboração constante durante todo o processo de audição e de compreensão 
desde o início do discurso, às vezes já nas primeiras palavras emitidas pelo 
locutor. A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 
acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa 
atividade seja muito variável) [...]. (BAKHTIN, 2003, p. 291, grifo nosso) 

 
 A partir dessas problematizações, então,  constatamos que o feedback  é produto de 

uma atitude responsiva ativa de um sujeito discursivo para outro. Consequentemente, o 

feedback é uma estratégia discursiva que (re)configura a sala de aula como um espaço 

cultural, social e histórico. Portanto, argumentamos que o construir saber é algo mediado na 

relação entre os sujeitos professor/aluno(s) e o gênero discursivo aula, que envolve aqueles 

indivíduos quando esses evidenciam “suas” vozes sociais. Dessa forma, o gênero discursivo 
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aula configura-se como um processo ativo em relação à língua na qual os sujeitos (re)agem 

sobre os discursos sociais apresentados no(s) enunciado(s) do(s) outro(s). 

 A par dessa perspectiva, compreendemos que há uma gama de enunciados atuando no 

ambiente aula e são (re)(a)presentados nas voz(es) do(s) aluno(s) e na voz do professor. Logo, 

os enunciados que permeiam a sociedade permeiam, também,  o ambiente aula, por isso, o 

social, o histórico e o cultural estão intrínsecos e norteiam a realização do feedback do 

professor/aluno(s).  Como representamos na figura abaixo: 

 

Diagrama 1 – Círculo do Feedback – professor/aluno(s) 

 

 
      Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 Acentuamos, assim, que o feedback realizado no ambiente aula é configurado sob o 

prisma dos discursos que emanam e envolvem os sujeitos de cada sala de aula.  Dessa forma, 

a expressividade do feedback é colocada no ambiente aula como um  ato responsivo da 

docente para o(s) discente(s).  Portanto, o feedback regulariza os ritmos19 do ambiente aula, 

por isso destacamos que o feedback se diferencia da sequência IRA – (Iniciação-Resposta-

Avaliação), a qual, como pontuam Freitag e Santos (2012), 

 
caracteriza-se como uma sequência canônica do discurso de sala de aula 
convencional, na qual a iniciação (I) é sempre feita pelo professor, que aloca 
o próximo turno; a resposta (R), dada por um aluno ou mais, de acordo com 
a determinação do professor; e a avaliação (A), também sempre feita pelo 
professor. Logo, seria difícil imaginar uma sala de aula desprovida de tal 
estrutura (...) (FREITAG; SANTOS, 2012, p. 84 e 85) 

                                                            
19 Segundo Matencio (2001, p. 83) “remete-se à estruturação do evento didático, segundo sua subordinação ao 
conteúdo estudado e sua compreensão como objeto de ensino/aprendizagem. Essa dupla subordinação, contudo, 
articula-se ao ritmo social da interação (organização do grupo e definição de lugares papéis). A complexidade do 
gerenciamento desses elementos, lógica do conteúdo, lógica da interpretação, ritmo social induz à realização de 
ações didático-discursivas de ajuste, cujos efeitos irão incidir sobre a (re)organização da tarefa ou sobre seu 
desenvolvimento;”.   
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 Então, na sequência IRA, de acordo com Freitag e Santos (2012), temos um padrão em 

que o professor espera ouvir uma resposta que ele já sabe e que determinou como a correta 

para ser enunciado pelo discente, assim, logo após essa resposta, temos, então, a avaliação do 

professor.  Como destacou Garcez (2006), ao dizer que  

 
Importa aqui ter em mente que a seqüência traz embutida em si uma 
premissa bastante peculiar: o turno de iniciação é muitas vezes uma pergunta 
cuja resposta já é conhecida por quem pergunta, como no exemplo hipotético 
a seguir: 
Marta: que horas são? 
Lucas: duas e meia. 
Marta: muito bem.  (...) sendo que ela, Marta, não apenas é conhecedora da 
informação como também, entre todos os participantes da interação, é a mais 
capacitada para organizar uma resposta diante da própria solicitação. 
(GARCEZ, 2006, p. 68)  

  

 Assim, de acordo com Garcez (2006) o padrão IRA, possibilita a aprendizagem, mas 

em grande parte, acaba delimitando a atuação do docente dentro da sala de aula, pois 

professor e aluno ficam condicionados à natureza da pergunta, acreditando assim, na sua 

maioria, que há apenas uma única resposta correta, quando, podemos considerar que há 

respostas que podem contemplar aquela pergunta a depender de como essa foi formulada.  

  Dessa forma, direcionados para produzirem, apenas, a resposta “correta”, os alunos 

podem sentir-se coagidos pelo medo de não responderem com a resposta-esperada e serem 

taxados com apelidos pejorativos, dentro do ambiente aula. Garcez afirma que o 

 
[...] professor, que dificilmente pode ser verdadeiro aprendiz na interação 
encadeada pela seqüência IRA. É muito difícil escutar o que possa haver de 
inesperadamente legítimo, interessante, novo, informativo, surpreendente, 
enfim, correto, na fala do produtor da resposta à pergunta de informação 
conhecida que fazemos. O falante da Iniciação – produtor da pergunta de 
informação conhecida – opera em um enquadramento que o torna insensível 
de certo modo, quase surdo mesmo, a tudo o que não seja aquilo que já 
estava no seu repertório mental de respostas esperadas, muitas vezes um 
conjunto unitário.  (GARCEZ, 2006, p. 70) 
 
 

Sob essas discussões teóricas e por compreendermos a aula como um espaço 

discursivo no qual há o conflito de dizeres e valores que se conformam e se confrontam, em 

que o poder da palavra pode ser intercalado, através da dialogia presente no espaço 

interacional linguístico da aula, defendemos, então, que o tripé pergunta-resposta e feedback 

se diferencia do padrão IRA, já que o feedback compreende uma estratégia discursiva que 

possibilita ao professor não apenas um ato avaliativo após uma resposta-esperada do aluno, 



52 
 

mas permite ao docente gerenciar a aula através de retornos que valorizem e convidem o 

enunciar do aluno.  

Dessa forma, o saber produzido dentro do ambiente escolar, sob o viés do feedback, é 

um saber que leva em consideração o conhecimento que o aluno traz consigo e que configura,  

assim, uma construção do conhecimento  a partir de um troca da palavra entre professor e 

aluno(s), possibilitando ao discente a construção de novos conhecimentos.  

  Os autores Garcez, Frank e Kanitz (2012) reiteram o dizer de Lange (2010) ao 

argumentar que: "O foco de atenção dos participantes” dentro do ambiente se “concentra na 

construção do conhecimento compartilhado” (LANGE, 2010 apud  GARCEZ; FRANK; 

KANITZ, 2012, p 221, grifo dos autores), logo, a estratégia discursiva pergunta-resposta e 

feedback pode abranger essa troca compartilhada da palavra e do conhecimento. Dessa forma, 

o feedback não é somente um retorno sob o viés da resposta certa ou errada que o professor 

avalia dos dizeres do(s) aluno(s), mas uma estratégia discursiva que potencializa e organiza as 

atividades de ensino e aprendizagem, estabelecendo “uma cognição socialmente 

compartilhada no grupo” (LANGE, 2010 apud  GARCEZ; FRANK; KANITZ, 2012, p 221, 

grifo dos autores). 

 Destacamos, também, que a  interação discursiva realizada dentro do ambiente aula é 

diferente da interação discursiva respaldada em uma conversa do cotidiano, como reiteram 

Garcez, Frank, Kanitz:    

 
Diferente da conversa cotidiana, a interação de sala de aula apresenta uma 
sistemática de organização de turnos gerenciada por um dos participantes (o 
professor), que determina os tópicos a serem tratados, escolhe quem vai falar 
e quando, e avalia as elocuções dos demais. Isso se concretiza numa 
sequência facilmente reconhecida por aqueles que passaram  pelos bancos 
escolares: a sequência Iniciação-Resposta- Avaliação (IRA), em que o 
professor faz uma pergunta no primeiro turno, o aluno responde a seguir, 
sendo avaliado pelo professor (o próprio autor da pergunta) no terceiro 
turno, o que configura publicamente a iniciação como uma pergunta de 
informação conhecida para avaliação. (GARCEZ; FRANK; KANITZ , 
2012, p. 221, grifos do autor) 

 

 Destacamos, então, que não configuramos a realização de feedbacks como mera 

repetição da palavra do docente, ou como uma simples resposta do aluno para a professora, 

pois entendemos que a ação discursiva de feedback dentro da sala de aula é respaldada no ato 

de contrapalavras, que não são lacunas que o docente possibilita ao aluno preencher, mas uma 

estratégia discursiva da professora que suscita ao(s) aluno(s) tornarem-se sujeitos ativos no 

processo de ensino e aprendizagem, já que “neste ambiente discursivo, alunos e professores se 
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constroem mutuamente, direcionando as circunstâncias, nas quais ambos se descobrem para, a 

partir daí, descobrirem o mundo da sala de aula”. (FREITAS; SANTOS, 2012, p. 86) 

 Dessa forma, o feedback é um retorno ao convite que o professor faz para os alunos 

refletirem na resposta que deram e, com essa ação, valoriza a participação do aluno, bem 

como possibilitar a autocorreção por parte dos discentes, pode ocasionar, também, que esses 

acrescentem novas perspectivas de pensamento sobre o conteúdo, demonstrando assim, para o 

discente, que o conhecimento depende de um papel discursivo ativo de professora e, também, 

de aluno,  como ressaltam os autores Garcez, Frank e Kanitz : 

 
De modo semelhante, Frank (2010) também parte da distinção entre 
reprodução e construção de conhecimento descrita em Garcez (2006) para 
caracterizar o funcionamento do que denomina convites à participação numa 
sala de aula de português como língua adicional. Segundo a autora, tais 
convites à participação podem, ao contrário do que geralmente se produz por 
meio de sequências IRA, oportunizar o engajamento dos alunos na 
construção de conceitos e ideias, além de oportunizar a participação efetiva 
dos alunos no gerenciamento do que ocorre em sala de aula, sendo 
justamente esse aspecto que configura as sequências produzidas a partir de 
convites à participação como distintas de sequências IRA. (GARCEZ; 
FRANK; KANITZ, 2012, p. 214, grifo do autor) 

 

Através desses apontamentos, problematizamos que a pergunta-resposta e feedback 

não se configuram na mera representação do verbalizar do aluno, mas sim uma ação que 

depende da capacidade de entender, refutar ou concordar, apresentar uma nova informação e 

discutir sobre o assunto. Essas são ações que o professor deve possibilitar ao aluno dentro do 

ambiente aula. Assim, o feedback é uma troca de palavras que ganha sentido por ser uma 

dinâmica “viva” da interação discursiva, em que se percebe o engajamento dos alunos e do 

docente nessa interação. Segundo Freitag e Santos,  

 
Quando se adotam maneiras diferentes de interrogar, abrem-se 
possibilidades para o aluno expor suas dúvidas e, consequentemente, se 
envolver no processo de ensino-aprendizagem. O ato de interrogar se traduz 
numa forma de desvelamento do tópico discursivo, no sentido de que o 
indivíduo que pergunta, dependendo de como o faz, abre possibilidades para 
a construção do conhecimento.  (SANTOS; FREITAG, 2012, p. 85) 

 

Assim, a ação discursiva de feedback emprega (re)significação aos enunciados de 

docente e discentes no seu aspecto de condição de produção discursiva integrada dentro de 

um contexto social aula. Reiterando a discussão, os autores Garcez, Frank, Kanitz afirmam 

que:   
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o autor [Garcez (2006)] aponta a mobilização de perguntas abertas como 
índice de diferenciação entre o que ocorre nesse cenário e em salas de aulas 
convencionais. Segundo a análise do autor, a participante que conduz essa 
discussão sobre o texto propicia a reflexão, a participação e o engajamento 
dos alunos mediante contraste de posições no debate, busca de elementos 
textuais que sustentam as diferentes opiniões e recurso ao texto para 
responder a dúvidas que surgem na discussão, sendo as opiniões dadas e 
avaliadas por todos os participantes, e não só pela professora. (GARCEZ, 
FRANK, KANITZ, 2012, p. 215) 

 

Alinhando-se a essa perspectiva, Garcez (2006) expôs os dizeres de Drew e Heritage 

(1992), quando estes autores definem a interação discursiva dos sujeitos professor/aluno(s) na 

sala de aula, nos seguintes pontos:   

 
1. A interação institucional envolve uma orientação por parte de pelo menos 
um dos interagentes para alguma meta, tarefa ou identidade fulcral (ou 
conjunto delas) convencionalmente associada com a instituição em questão. 
Em suma, a conversa institucional é normalmente informada por orientações 
para metas, de caráter convencional relativamente restrito. 
2. A interação institucional pode amiúde envolver limites especiais e 
particulares quanto àquilo que um ou ambos os participantes vão tratar 
como contribuições admissíveis ao que está sendo tratado na ordem do dia. 
3. A interação institucional pode estar associada a arcabouços inferenciais e 
procedimentos que são peculiares a contextos institucionais específicos 
(DREW; HERITAGE, 1992 apud GARCEZ, 2006, p. 67) 

 

 Em conformidade com esses argumentos, compreendemos que a interação entre 

professor e aluno(s) na sala de aula é revestida como uma estratégia de pergunta- respostas, 

ou seja, uma estratégia interrogativa. Conformado pelo contexto da aula, acreditamos que o 

feedback, como estratégia discursiva da docente para gerenciar a aula tende a entoar-se 

interrogativamente, a ascender para ratificar, reverberar ou polemizar o tópico discursivo da 

aula.  

 De acordo com Freitag e Santos, 

 
Assim, as estratégias interrogativas não se reduzem apenas ao ato de 
perguntar e se requerer uma resposta: estão relacionadas ao desenvolvimento 
do tópico discursivo – que, em sentido amplo, refere-se àquilo sobre o que se 
está falando no discurso, a ser detalhado mais à frente – e funcionam como 
mecanismos de “amarração” do texto. ( FREITAG; SANTOS 2012, p. 01)  

 
 A partir dos argumentos que valoram a interação discursiva nas relações de ensino e 

aprendizagem e, mais uma vez, buscando ratificar a importância do dizer do aluno ser 

valorizado no ambiente aula (de feedbacks serem realizados de forma convidativa), podemos 

dizer que a interação entre professor e aluno(s) é uma relação dialógica entre dois ou mais 
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participantes desse gênero discursivo aula que compartilham de um sentido único da palavra, 

pois: 
 

Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo 
com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados de 
uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar do 
diálogo subseqüente, futuro. (BAKHTIN,  2003, p. 414 e 415) 

 

 Portanto, é evidente que os significados da palavra são empregados no momento da 

troca do dizer, é nessas ações discursivas que os sujeitos aprendem e desenvolvem essa 

capacidade de compreender o significado da palavra no contexto que essa aparece. Daí a 

importância do aluno enunciar na sala de aula, para entender essa mobilidade que a palavra 

apresenta a partir do contexto discursivo.  

 Convém salientar que cada palavra carrega em si uma série de significados que são 

compreendidos quando relacionados ao contexto social no qual a palavra foi pronunciada. Ou 

seja, para a compreensão da palavra por parte do aluno depende, antes, de uma compreensão 

respaldada no contexto social, do qual o aluno faz parte ou conhece, pois a palavra está 

voltada para a realidade discursiva que cerca os participantes do diálogo.  

 Assim, é na interação da estrutura linguística “dialogizada”, que os alunos e o 

professor vão construindo seu arsenal de sentido das palavras. Sousa (2002) discursivizou 

sobre esse ponto, destacando que 

 
o discurso de sala de aula é sempre uma construção coletiva, (...) Por isso, a 
interlocução passa a exercer um papel central no desenvolvimento da aula 
que melhor fala do exercício das funções enunciativas de professores e 
alunos. Essa prática discursiva atualiza algumas regularidades que 
claramente decorrem do atual discurso sobre a educação e, em particular, 
sobre o papel a ser desempenhando por professores e alunos. (SOUSA, 
2002, p. 169, grifo nosso)  
 
 

Compreendemos que a atitude interativa discursiva que o professor configura do dizer 

dele para o aluno e/ou para os alunos é de: 1ª) o que eu devo dizer para ele(s); 2ª) o que ele(s) 

espera ouvir de mim; 3ª) o que o meu dizer significará para esse(s) outro(s). Esses três pontos 

constituem uma posição dialógica na qual professor (a partir da tríade pergunta-resposta-

feedback) prevê uma interação-responsiva por parte do(s) aluno(s). Podemos dizer, então, que 

nessa interação discursiva, alojam-se  

 
[...] as contradições dos contextos extra-escola que, com as variadas 
experiências, seus sujeitos as acumulam, marcando-a com as concepções e 
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exposições de pontos de vista, manifestando-se os discursos de seus 
participantes. A fala da sala de aula é material: passível de averiguação, 
constatação e refutação. Além disso, se revela e se desvela nas situações 
criadas pelos seus protagonistas. É uma fala representada pela situações de 
ensino [...] a sala de aula é um contexto favorecedor de interação, cercada 
por atividades linguagem que não são, exclusivamente, linguísticas, apoiada 
em entrevista,  pergunta. Essas estratégias vestem a sala de aula, enquanto 
contexto interacional. (SOUZA, E. 1996, p. 100, grifo nosso) 
 

 

 Sob essas afirmações, entendemos que a interação entre professor e aluno(s) é um ato 

discursivo, do qual emana e contém os mais variados discursos, constituindo, assim, o 

ambiente aula como um espaço de refutação, constatação, ou seja, lugar onde a palavra 

adquire diversos significados revelando e desvelando seus sentidos e que o uso do feedback 

intensifica esse momento de interação.  

 

2.3.1  Um ponto a mais sobre feedback 

 

 Ao considerar as discussões trabalhadas até esse momento, destacamos abaixo, no 

diagrama, como entendemos o efeito do  feedback dentro da sala de aula e como tal prática 

possibilita um maior engajamento discursivo do discente no processo de ensino e 

aprendizagem , visto que quando a professora valoriza o dizer do aluno, autoriza e legitima 

esse vozear dentro do gênero discursivo aula, isso é um convite para que os demais alunos, 

também, entendam que podem (re)tomar a palavra, tornando, então, a sala de aula uma arena 

discursiva na qual há processos dialógicos e não mais dialogal.  

 

Diagrama 2 – feedback: multiplicação das ações discursivas 

 
                      (Fonte elaborada pela autora) 
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 Assim, a partir da análise desse diagrama, buscamos evidenciar que quando a 

professora produz ações discursivas, essas podendo ou não ser feedback, e obtém a(s) 

resposta(s) do(s) aluno(s) e, logo em seguida, a docente valoriza esse dizer do(s) discente(s) 

produzindo um feedback para ele(s) possibilita que os demais alunos sintam-se convidados a 

participarem da aula, produzindo, assim, mais ações discursivas dentro desse ambiente 

educacional. 

 Em conclusão, destacamos,  que não vemos o feedback como um retorno estático da 

docente para o(s) discente(s), mas uma ação discursiva da professora que é configurada na 

mobilidade dos momentos de interações com os alunos. Sendo esses momentos respaldados 

no contexto cultural, histórico e social da sala de aula.  

 Portanto, o feedback para ser realizado dependerá de como aquela interação discursiva 

está sendo desenvolvida e da interpretação que a professora faz ao avaliar que o aluno precisa 

de um feedback para continuar participando da aula, ou para realizar uma autocorreção, ou, 

ainda, que há a necessidade de trabalhar com novos elementos sobre o conteúdo. Dessa forma, 

o feedback  será realizado a depender da necessidade observada pela professora em relação 

aos alunos em demonstrarem ter e que precisa ser sanada para que a aula continue sendo 

desenvolvida.   
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3    O FEEDBACK  INSCRITO NAS AULAS DE PORTUGUÊS: O OBJETO DA 
PESQUISA COM O OBJETO DA ANÁLISE 
 
 

 Neste capítulo, tratamos das análises das aulas que compuseram o nosso corpus de 

pesquisa. Essas análises corroboram nosso trabalho de evidenciar que o professor pode fazer 

uso do feedback como uma forma de controlar e gerenciar a aula, assim, o docente consegue, 

através dessa ação discursiva, avaliar o que os alunos estão entendendo do assunto,  inserir, 

em alguns momentos, novos elementos conteudísticos ou ratificar e retificar, quando 

necessário, aquele conhecimento que está sendo construído na sala de aula. 

 Freitag e Santos (2012, p. 85) afirmam que a sala de aula é “um espaço caracterizado 

por perguntas” e respostas e estas são os “pilares de sustentação do discurso” didático. 

Entendemos, assim, que as perguntas didáticas realizadas pelo docente como estratégias 

interrogativas buscam mais do que uma resposta satisfatória do aluno, pois essas 

interrogações didáticas feitas pelo docente possibilitam o surgimento do feedback e este é 

utilizado pelo professor como um recurso didático empregado no gênero discursivo aula para 

que o aluno tenha um retorno do conhecimento que está sendo construído no ambiente aula. 

 Dessa forma, a docente constrói pelo feedback uma ação discursiva com a qual ela 

gerencia a aula avaliando os dizeres dos alunos, buscando assim, demonstrar esses pontos 

relevantes para a compreensão do conteúdo e, também, fazê-los entender a importância da 

participação discursiva desses discentes na aula.   

 Destacamos, abaixo, uma citação do diário de pesquisa, utilizado em campo para 

melhor contemplar as análises. Essa citação sumariza o contexto da aula do qual faz parte o 

excerto seguinte:  

 

Aula do 2º ano B, é trabalhado nessa aula uma correção de uma atividade 
do livro didático. Com essa correção a professora discute o assunto que ela 
vem abordando sobre “o que é politicamente correto”. A docente busca 
dialogar com os alunos e perceber se esses compreenderam o conceito. 
Notamos, também, que a professora quer avaliar se os discentes estão 
relacionando que há algumas palavras que podem ser usadas e outras que 
não, em determinadas situações sociais, pois a carga pejorativa que alguns 
léxicos e expressões apresentam, quando consideradas a memória histórico-
social, demonstra a não aceitação, por parte de uma maioria na sociedade, 
em utilizar tais vocábulos.  A professora, a partir desse tema trabalha, 
também, com a interpretação textual, incentivando os alunos a expressar, 
verbalmente, o que eles entenderam do texto e das perguntas. Sob esse viés, 
a docente fornece feedbacks para os alunos com o foco de dar andamento à 
correção da atividade, apresenta algumas informações e avalia o que foi 
dito (ratificando ou corrigindo) os dizeres e, também, como estratégia para 
incentivar os alunos a participarem discursivamente da aula.   
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Quadro 7 – Aula 120 – 2º ano A 

  Feedback 
54 P Ana– NÃO ... gente ... vamos responder ... eu tenho ce:rteza ... que vocês 

colocaram coisas diferentes ... aí no caderno de vocês  
P - )  

55 Al João – significa o que é certo e o que é errado falar  X 
56 P Ana – politicamente correto ... vocês estão colocando assim na linguagem 

né no texto ... politicamente correto seria o quê? A pessoa correta ... é  uma 
atitude correta ... aceita pela sociedade ... [( ) no texto né  

P-> J  
 P-) 

57 Al João – [ ( )  X 
58 P Ana– vamos desapegar do texto o que ... o que significa a expressão 

politicamente correto ... o que está politicamente correto  
P-> J  P-) 

59 Al Sandra – não tem haver com política não né ? X 
60 P – politicamente no sentido de social mesmo ... a questão social ser 

politicamente correto é o quê? ... é a atitude de agir de forma correta ... é agir 
da maneira que a sociedade aceita ... que aceita socialmente ok ... o grupo 
social em que se vive ... em que se mora ... eu quero que vocês elabore as 
respostas de vocês ... então ... o que seria politicamente correto ... João ... 
Silva  [ (  )  

P-> S  P-) 

61 Al Silva [ ( )  X 
62 P – eu sei ... MAS ( ) ((conversas paralelas)) ... ... a questão está sendo 

discutida aqui pode falar ... o que seria politicamente correto ... a agente já 
lançou aqui a discussão né ... agora e formular uma resposta para o outro 
grupo ... ... BORA ... tem um detalhe se não der tempo corrigir toda ... eu fico 
aqui até:: 

P-> S  P-) 

63 Al Damaris – BORA gente .... tem muita cabeça funcionando aí  X 
64 P – todos já deram as contribuições agora é formalizar aí ...  ... a gente tá 

falando o tempo todo aqui gente ... politicamente correto é uma atitude o quê?  
P-) 

64 Als – CORRETA  X 
66 P – isso ... uma atitude correta ... mas do ponto de  vista de quem  P-) 
67 Al Sandra – da sociedade  X 
68 P – da socieda:de ...  é a atitude são os pensamentos ... as ações que a 

sociedade aceita como correta ... não é ... ... então vamos para a outra agora ... 
oh  (  ) pra copiar não é pra falar ... letra a) ... o grupinho lá do fundo vai 
responder pra mim ... prestam atenção aí ... bora lá Paula ... ler aí ...  

P-> S  P-) 

                                      (Fonte elaborada pela autora) 

 

 Neste excerto observamos que a aula é gerenciada pela docente com o uso de 

feedbacks. Destacamos que o turno 5421  é um feedback que a professora fornece aos alunos  

como um recurso que possibilita esses saberem o que a professora está querendo deles, 

naquele momento, como observamos, também nos turnos 58 e 62.  

 Notamos nesses turnos (54, 58, 62) algumas demarcações linguísticas que expressam 

como a professora trabalha com o feedback nessas ações discursivas. No 54, por exemplo, a 

docente evidencia através de um “não” que os alunos não entenderam o que foi solicitado, 

                                                            
20 Cumpre lembrar que os nomes apresentados nas transcrições são todos fictícios, resguardando assim, a 
identidade real dos sujeitos da pesquisa.  
21 Ressaltamos que essa aula já está em decurso, por isso o corte dos turnos e, consequentemente, o retorno de 
algumas falas. Mas devido à necessidade de delimitação para a análise trouxemos essas partes da aula para serem 
expostas e discutidas os seus detalhes.   
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pois eles não estavam respondendo individualmente o que pensavam sobre o “politicamente 

correto”, mas estavam, em relação a esse ponto, em sua maioria silenciando-se e outros 

apenas citando trechos que englobavam o texto escrito no livro didático.  

 Então, fica evidente, com a continuação desse turno, que a professora quer ouvir o 

dizer do aluno, como ocorre, também em um trecho do 62, quando a docente diz que:  “a 

questão está sendo discutida aqui pode falar”, ou seja, ela quer que eles desenvolvam uma 

resposta com as palavras deles, como lemos em “vamos desapegar do texto” no trecho do 58. 

 Assim, a docente busca incentiva com o feedback que os alunos participem oralmente 

da aula como fazem ao escrever, demonstrando portanto, que a professora costuma ler as 

respostas escritas nos cadernos e percebe que essas são diferentes, às vezes, das que são ditas 

em sala, porque no caderno os alunos já não demonstram esse “medo” do dizer  - que iremos 

abordar mais a frente.  

 Portanto, a docente busca trazer o que os alunos pensam e escrevem para ser 

compartilhado no todo da aula. Facultando assim, enriquecer as ações discursivas e, 

consequentemente, reverberar nas ações discursivas dos outros alunos, possibilitando a esses 

serem sujeitos construtores do conhecimento perpassado em sala, juntamente, com a docente. 

Sendo essa dinamicidade interlocutiva respaldada em atitudes responsivas, como expomos no 

capítulo 2, principalmente, nas discussões dos estudos bakhtinianos, em que tanto o aluno 

quanto o professor consideram quem é o outro para “eu” formular o meu dizer, demonstrando 

assim, que os papéis sociais influenciam na forma e no modo como o sujeito (re)cria para si e 

para o outro a partir das ações discursivas.  

 Outro ponto a destacar é que a docente solicita dos alunos respostas para ir 

construindo a aula. Assim, com base no que é respondido pelos alunos a professora ratifica ou 

retifica e/ou apresenta novas informações sobre o conteúdo. Como ocorre nos turnos 56 e 60, 

nos quais percebemos que a docente demonstra para os alunos que aquele não é “melhor 

caminho” para contemplar a discussão. Notamos que a professora não utiliza a expressão 

“está errado” ou “essa não é a resposta” corrigido de forma explícita o dizer dos alunos, 

podendo causar nesses “medo” de terem seus dizeres ridicularizados diante ou pelos dos 

demais colegas. Observamos, nesse contexto, que novas informações são dadas para que os 

discentes compreendam a retificação não com um peso negativo de que eles não souberam 

responder, mas ao contrário, recebem essa retificação no sentido de faltou algumas 

informações no seu dizer.  

 No turno 56, por exemplo, a docente diz para o aluno João que ele respondeu de 

acordo com  “a linguagem do texto” e o foco que ela queria que ele respondesse era outro, era 
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interpretando o que é essa “uma atitude correta”, portanto, com essa ação discursiva, a 

professora demonstra para os alunos e para João que ele não errou na resposta, apenas se 

equivocou no foco dessa resposta. Minimizado assim, o “peso” de uma correção naquele 

ambiente social que é a sala de aula, o que pode possibilitar, então, aos discentes não terem 

“medo” de enunciar na aula. 

 No turnos 66 e 68, por sua vez, a docente com o feedback ratifica os dizeres dos 

alunos e demonstra a esses, quando repete as palavras “correta” e “sociedade” que o 

verbalizar desses discentes é tão importante ao ponto de ser repetido por quem está legitimado 

a avaliar os presentes naquela sala. Evidenciando a esses que a palavra do aluno na sala de 

aula é crucial no processo de ensino e aprendizagem, como expomos no capítulo 2, 

principalmente, com as discussões de Sousa (2012) e Matencio (2001).  

   Destacamos, portanto, o argumento dos autores Freitag e Santos quando esses 

afirmam que: 
  

 

 

 

 

 

Logo, não se pode afirmar, na perspectiva que assumimos, que o professor 
faz pergunta porque já sabe a resposta; defendemos que o professor faz uso 
de recursos e procedimentos discursivos para elaboração de tal pergunta. O 
que diferencia os recursos de procedimentos discursivos, segundo Barros 
(1998), é que àqueles cabem as funções cognitivas que dizem respeito à 
produção e à interpretação da conversação; já estes cumprem as funções de 
construção da conversação e de estabelecimento da interação entre sujeitos. 
(FREITAG e SANTOS, 2012, p. 85, grifo nosso) 

 

 De acordo com esses autores, as perguntas de um professor nem sempre são 

elaboradas com o intuito de ouvir uma resposta que ele já sabe, mas as perguntas dos docentes 

podem contemplar um recurso discursivo para estabelecer a interação entre os sujeitos; como 

destacamos no quadro 2, nos turnos 54 e 58, que evidencia que a professora não sabe as 

respostas que ouvirá, sejam as respostas que foram escritas no caderno, ou elaboradas 

verbalmente (turno 54), ou, ainda, quando os alunos “desapegarem do texto” (turno 58). 

Nesses turnos, a estratégia da docente ao indagar os alunos é estabelecer com eles uma 

interação discursiva acerca do conteúdo, compreender como eles estão entendendo o assunto e 

facultar a esses realizações discursivas de (re)atualização da linguagem.   

  Observamos tais pontos apresentados acima, igualmente na aula ministrada na sala do 

2º ano A, quando a professora também faz uso do feedback  nas ações discursivas dela. Segue 

uma citação do diário de pesquisa, expondo o contexto da aula referente ao excerto 

apresentado abaixo.  
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Aula 2º ano A, nessa aula, a professora usa o livro didático para trabalhar a 
interpretação de duas imagens, as quais foram apresentadas aos alunos 
como um elemento constitutivo do período literário romântico. A partir da 
interpretação dessas imagens, os alunos tinham que responder às questões 
sobre romantismo, contidas, também, no livro didático.  
 

Quadro 8 – Aula 2 – 2º ano A 

  Feedback 

4 P Ana- BORA ... vamos começar? Na página 05 ... Página 05 e 06 ... ( ) 
foi? A gente vai fazer a primeira atividade ... uma comparação com as 02 
imagens ... se dá para perceber algo em comum ... se a proposta é 
difere:nte.... Se a intenção foi difere:nte ... Então ... a gente tem o quadro 
01 ... o quadro 02 e a primeira questão ... “Descreva a cena retratada na 
tela” ... O que vocês colocaram aí? ... O que a gente percebe nessa 
primeira tela? BORA ... peguem os livros ...vamos ...  gente ... ... Vamos 
lá? Então ... o que a gente tem na imagem 01? Qual é a descrição que 
vocês fizeram aí da imagem 01? ... GENTE ... bora ... O que aparece aí? 

N-F  

5 Al Paula - Aparece um mar ... um mar ... muito perigoso pelo jeito ... né 
professora? 

X 

6 P -  O mar perigoso... muito bem... e de que fo:rma está o mar? ... como a 
gente pode dizer que o mar está sendo retratado aí?  

P -> P  
P -)  

7 Al Lisandra  – como ele é?  X  
8 
 

P – será que é isso? ... assim oh ... co:mo a forma que e:ssa natureza tá 
sendo retratada aí? ... de que forma?  

P-> L  P-) 

9 Al Deusa –... tá numa fúria que só né... muito agitado X 
10 Al Lisandra –  Ah! Agita:do ... o mar tá agitado ... né professora? X 
                                      (Fonte elaborada pela autora) 

 

 Nesse excerto, notamos que a aula também é gerenciada através do uso do tripé 

pergunta-resposta-feedback. A professora se apropria desta estratégia discursiva e através 

dessa mobiliza conhecimentos de forma que os alunos aprendam, também, com as colocações 

que os outros colegas fazem, como ocorre nos turnos de 4 a 10 quando os alunos interpretam 

a primeira imagem22.  

 Observamos, nesse excerto, que a aluna Lisandra obtém a resposta da pergunta que ela 

não sabia, através do feedback da docente. Esse, ao mesmo tempo que auxilia essa aluna a 

analisar melhor o quadro, também, convida os demais alunos a refletirem sobre a pergunta; 

assim, a aluna Deusa realiza essa reflexão e enuncia a resposta para a pergunta, ajudando, 

com isso, a aluna Lisandra a entender melhor a pergunta que a docente tinha feito. Nesse caso, 

a participação de Deusa, após o feedback da docente, foi fundamental no processo de 

aprendizagem para a outra estudante.   

 Notamos, também, que nesse turno 4, a docente realiza um pergunta aberta “O que 

aparece aí?” antecedida da colação enunciativa “Qual é a descrição que vocês fizeram aí da 
                                                            
22 As duas imagens estão apresentadas em anexo, nesta dissertação.  
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imagem 01?”, observamos que, novamente, a professora busca com suas ações discursivas e 

nas demarcações linguísticas possibilitar que os dizeres dos alunos circulem na sala de aula. 

Dessa forma, a docente não enfatiza que quer uma descrição “dada” pelo livro, ou seja, que os 

discentes, apenas, repitam o dizer do livro didático (com enunciações do tipo: de acordo com 

o livro nós podemos responder o quê?), mas ao contrário, aqui, é valorizado a descrição que 

os alunos fizeram, observaram e destacaram, tal ação enriquece o conhecimento trabalhado 

em sala de aula, destoando assim, do Padrão IRA, como sinalizou Garcez (2006), que nesse 

há a  predominância de pergunta-resposta e avaliação fechadas.  

 No turno 5, por exemplo, aparece as primeiras colocações enunciativas do que os 

alunos estão vendo “um mar ... muito perigoso”, e a professora, no turno 6, sinaliza com a 

repetição seguida de um “muito bem” a importância que aquele dizer da aluna tem na sala de 

aula. Notamos que esse “muito bem” é direcionado para a aluna Paula, mas como as ações 

discursivas da docente reverbera e repercute, na maioria das vezes, nos demais alunos, dentro 

do ambiente aula, então, um feedback valorizando o dizer de um discente também demonstra 

aos demais a possibilidade que eles têm de vozearem e o valor desse vozear no gênero 

discursivo aula, facultando, portanto, mais engajamentos discursivos. 

 No turno 8, por sua vez, a professora evidencia para a aluna Lisandra com um 

feedback  dois direcionamentos que essa discente tem que observar. No primeiro momento, a 

docente possibilita com o “será que é isso?” que a aluna reflita sobre a colocação enunciativa 

que fez, nesse ponto, verificamos que não é uma correção explícita com dizeres como (está 

errado, essa resposta não serve, não é isso o que se ver aqui), mas a ação discursiva da 

professora, nesse momento e no segundo momento, permeia outro caminho, ela demonstra 

para a aluna, após essa ação reflexiva e, consequentemente, para os demais alunos que o dizer 

de Lisandra não está errado, apenas, não contempla a observação da “forma que e:ssa 

natureza tá sendo retratada aí?  

 Portanto, com o feedback desse turno,  no primeiro momento, a professora utiliza um 

índice linguístico “será”  demonstrando para a aluna não o certo ou o errado, mas querendo 

que essa realize uma ação de reflexão para, posteriormente, ocorrer a autocorreção, como 

ficou evidente no turno 10; no segundo momento, a docente, também, com um índice 

linguístico, então apresenta o direcionamento necessário para a compreensão, naquele 

momento, de como o mar estava sendo retratado “aí”, logo o “aí” o sentido desse advérbio é 

recuperado devido ao contexto sociocultural e histórico daquela sala de aula, sendo um 

direcionamento para aquela discente buscar os elementos de como o mar foi retratado na 

imagem.  
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 Após apresentado tais pontos, através do feedback e com um dizer de uma colega, 

turno 9, a aluna Lisandra não repete o que a colega disse, mas interpreta os dizeres da 

professora e da colega para, então, sinalizar, no turno 10, a interpretação que ela fez 

“agitado”. Essas ações discursivas ratificam a importância dos engajamentos discursivos 

serem, cada vez mais, valorizados dentro da sala de aula. Pois esses possibilitam aos alunos 

ações de compreensão dos dizeres respaldadas em atitudes responsivas ativas sobre a língua e 

a linguagem, permitindo assim, a esses discentes entenderem a dinamicidade da linguagem 

nos contextos sociais- culturais e históricos. 

 Dessa forma, entendemos que, com a estratégia discursiva pergunta-resposta-feedback 

para gerenciar a aula, “existe um ser-fazer-junto, um compartilhar da construção da interação, 

da significação daquilo que está acontecendo naquele determinado contexto” (DELAMONT 

1983 apud FREITAG; SANTOS 2012, p. 85), pois, como destacaram os autores Freitag e 

Santos (2012, p. 86), “neste ambiente discursivo, alunos e professores se constroem 

mutuamente, direcionando as circunstâncias, nas quais ambos se descobrem para, a partir daí, 

descobrirem o mundo da sala de aula.”  

 Nessa vertente, destacamos, então, o próximo excerto, o qual também é parte da aula 

2, do 2º ano A, já contextualizada nesse capítulo.  

 

Quadro 9 - Aula 2, do 2º ano A 

  Feedback 
11 P - muito bem: .. Agitado né ... furioso né ... isso ...  o  que mais? Só tem o mar 

agitado? ... Só tem o mar agitado aí? O que mais tem aí? 
P-> L  P-) 

12 Al Isa – pessoas morrendo afogadas ... ( ) ...   X 
13 P – ( ) pessoas... ( ) exatamente...  tripulantes do navio né ... o  naufrágio né ... 

por isso ... por isso que a gente vê as pessoas ... como a colega de vocês falou ... 
se afogando...  a gente percebe mais alguma coisa nessa embarcação aqui? 

P-> I  P-) 

14 Al Marcos:  as velas da embarcação oh... essas são massas ((risos)) X 
15 P: As velas que aparecem aí ... muito bem ...  O que mais? ... vamos intensificar 

nosso olhar né ...  Como é ... que estão os náufragos?  
P-> M  P-) 

16 Al Alda: morrendo de medo ... oh se fosse eu ... eu ia morrer de medo  X 
17 Al Marcos – tu ia morrer de qualquer jeito ((risos)) X 
18 P: Com medo né... a gente ver ... que eles estão apavorados quando ... quando a 

gente ver né a força ... olha a força do mar aí ...  como a colega de vocês falou a 
reação deles em relação à natureza aí ... foi o medo .. de todos nós né? ... oh qual 
o tamanho aí dos náufragos em relação a natureza ... o que será que isso diz pra 
gente ...  

P-> A/M  
P-) 

[...] [...]  
23 P – Va:mos gente ... olhem aí ... ajudem a colega de vocês na resposta ... por que 

que eles estão parecendo quase formigas? Oh ... quando a gente olha pro mar ... o 
que isso vai dizer pra nós ... 

N-F 
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24 Al Marcos – oh pelos destroços ... por essa ... essa confusão toda aí ... eles quase 
formigas né?... a gente ... eu acho ... que o pintor ... ele deve ... ele quis mostrar a 
força ... a fúria ... o poder né? ... do mar ... que o bicho é grande ... então tem que 
ter medo mesmo ... porque o mar é grande e a gente pequeno ... formiguinhas aí 
(risadas) 

X 

25 P - muito bem ... hoje ele tá bom né oh ... quando quer participar é uma beleza ...  
muito bem ... tou gostado de ver viu... vai assim esse ano todo ... então ... né 
gente ... como nosso caro ilustre Marcos falou  ... a gente vê os destroços... e ... 
Exatamente isso né ... mostra a força da natureza e ... por isso as pessoas aqui são 
minúsculas ... são formigas comparadas a grandeza do mar ... não é? O que mais? 

P-> M  P-) 
 

[...] [...]  
34 Al Marcos – [a fúria da natureza X 
35 P – sim: ... a fo:rça ... a fú:ria da natureza ... muito bem ...  Aí na setazinha tem 

aí... e os seres humanos ... como são retratados? A gente já falou né ... quando 
estávamos discutido sobre a imagem né... e aí 

P-> M   P-) 

[...] [...]  
44 Al Marcos – a escuridão ... as cores parecem mais fortes  X 
[...] [...]  
65 Al Marcos – uma mais forte e outra mais calma X 
[...] [...]  
69 Al Marcos – menos o da cobra (risos) X 
[...] [...]  
90 Al Marcos – Um cidadão X 
                                                                                                (Fonte elaborada pela autora) 

         
 Nesse excerto, notamos um dado importante referente à realização de feedback por 

parte da docente. Verificamos que o verbalizar de Marcos, turno 14, foi realizado em tom de 

brincadeira (como demonstra as anotações do diário de pesquisa), no entanto, a professora 

utiliza desse verbalizar para valorizar a participação do aluno, ou seja, ela realiza um feedback 

evidenciando para esse discente que o dizer dele, naquele momento, foi importante.  

 Com o  feedback do turno 15, chamamos a atenção para o desdobramento dessa ação 

discursiva da professora, pois Marcos não era um aluno que costumava participar 

“efetivamente” das interações discursivas na aula, mas ao ter seu dizer repetido e valorizado 

pela docente, esse aluno passa a querer participar da aula como vemos nos turnos 17, 24, 34, 

44, 65, 69, 90 e nos outros decorrentes também dessa aula.  

 No turno 17, por exemplo, o discente quer tanto ter sua fala circulando no gênero 

discursivo aula que realiza uma enunciação “desnecessária” em relação ao assunto trabalhado, 

mas nos demais turnos, ele passa a desenvolver ações discursivas voltadas para o assunto. 

Destacamos, também, o turno 25, quando a professora diz que “hoje ele tá bom né oh ... 

quando quer participar é uma beleza”, percebemos que a docente não notou que o aluno 

começou a interagir porque, simplesmente, quer, mas após o feedback dela, ele sentiu-se 
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convidado, valorizado o dizer dele e, consequentemente, começou a se engajar mais nas 

participações discursivas.   

 Portanto, esse fato demonstra a importância crucial do feedback na sala de aula, pois 

quando os alunos recebem feedbacks sentem que a participação deles é importante e 

necessária. Assim, quando o dizer do aluno é legitimado pela docente diante dos demais 

alunos torna-se um “forte convite” para o discente ser um sujeito discursivo dentro da sala de 

aula.  

 Dessa forma,  a atitude responsiva da professora diante de um dizer do aluno pode 

silenciá-lo23 ou convidá-lo a engajar-se mais no processo de ensino e aprendizagem. Por isso 

acreditamos que o docente deve dar atenção para o conteúdo e para as atividades que serão 

aplicadas ou desenvolvidas em sala de aula, mas tão importante quanto essas escolhas 

didáticas é o retorno discursivo realizado pelo professor para o aluno, sendo esse retorno 

feedbacks que priorizem as ações discursivas dos discentes. Possibilitando assim, a 

(re)atualização do discurso didático. Tal ponto evidencia para o aluno que o papel discursivo 

desse na sala de aula intensifica as ações de língua e linguagem facultando, dessa forma, um 

enriquecimento linguístico e uma construção argumentativa que reverbera positivamente no 

processo de ensino e aprendizagem.  

 Convém salientar que o gerenciamento da aula através do feedback é caracterizado 

pela troca discursiva entre professor e alunos, em que o professor detém o controle do tópico, 

mas possibilita ao discente essa construção conjunta do discurso didático. Como notamos, no 

segmento abaixo, quadro 10, quando a professora direciona a pergunta para a aluna e, a partir 

da resposta dessa aluna, apresenta um feedback demostrando que o controle do tópico, o 

poder é do professor, mas que a fala, a resposta, a participação discursiva do aluno é 

importante. 
 

Quadro 10 - Aula 1, do 2º ano B - Contexto da aula já apresentado 

  Feedback 
202 P – eu preciso saber ... eu preciso avaliar o que vocês estão sabendo ... fala aí 

o que você escreveu  
P -> P 
P - )  

203 Al Paula – sobrou pra mim ... eu e minha boca ... oh eu num sei se tá certo ... 
mas eu escrevi assim oh... mudar as palavras não vai acabar com o 
preconceito ... porque o preconceito tá na sociedade ... a sociedade cria os 
preconceitos e não as palavras  

X 

204 P – muito bem ... tá vendo ... vocês ficam com esse medo de tá certo e errado 
... eu tou querendo saber o que vocês estão entendendo do que a gente tá 
estudando ... o certo e o errado a gente vai vendo na discussão ... a gente vai 
aprendendo ... como a colega de vocês falou aí agora ... e como alguns de 

P-> P 
P-) 

                                                            
23 Esse silenciar será trabalhado e exposto em outro excerto. 
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vocês disseram sobre a educação ... o respeito ... que o preconceito tá nas 
pessoas ... na sociedade ... a gente vê o quê? Que o preconceito nasce da 
forma como as pessoas são ensinadas ... como elas veem as coisas ... o 
preconceito é gerado pela sociedade ... a sociedade que distingue ... e as 
pessoas vão concordando sem questionarem o por quê ... sem pensarem se 
aquela atitude é certa ... é justa ... esquecem que todos nós somos seres 
humanos né ... e que devemos ser respeitados ...  então como vocês falaram ... 
o preconceito não tá nas palavras ... a gente evita usar aquelas palavras como 
um paliativo ... mas devemos pensar que muita coisa tem que mudar para 
acabar com o preconceito ... é isso que nessa interpretação de texto a gente 
consegue ver né ... 

                                       (Fonte elaborada pela autora) 

 

 De acordo com Freitag e Santos (2012, p. 87), o docente tem o poder na sala de aula e 

pode a qualquer momento “requerer a resposta do aluno em uma determinada ocasião, neste 

caso, o momento da aula.”. No turno 202, a professora demonstra que tem o poder de avaliar, 

como é observado nos índices linguísticos na fala da docente: “eu preciso saber, eu preciso 

avaliar” e, por isso, precisa da resposta dos alunos, para ter conhecimento sobre o que eles 

estão sabendo.  

 Dessa forma, como destacou Freitag e Santos (2012, p. 87) “Nota[mos], assim, que há 

uma interrelação entre tópico, relação de poder e pergunta”, ratificando esse poder, esse 

controle de gerenciar a aula quando fornece o feedback, pois a docente elenca o caminho que 

ela espera que o aluno trilhe, como percebemos, também, no turno 204, quando a professora 

nas suas demarcações linguísticas evidencia isso ao dizer que: “eu tou querendo saber o que 

vocês estão entendendo do que a gente tá estudando”. Percebemos, nesse contexto, que cabe a 

professora avaliar os alunos, pois, ainda que o aluno também avalie a docente, a avaliação 

legitimada, na maioria das vezes, pelo discurso didático é a que a professora realiza dentro da 

sala de aula.   

 Assim, acreditamos que o professor não solicita o dizer do aluno para tornar a aula 

apenas mais dinâmica, mas, antes disso, pelo fato do docente necessitar dessa resposta do 

aluno para saber como o discente está construindo aquele conhecimento perpassado na sala de 

aula. Portanto, “faz-se importante considerar as perguntas de sala de aula como uma prática 

discursiva, e como esta prática está vinculada com o contexto de interatividade”. 

(FREITAG;SANTOS 2012, p. 87).  

 Evidenciamos, então, que na discussão dos autores Freitag e Santos (2012, p. 83), o 

par pergunta e resposta está relacionado com o “desenvolvimento do tópico discursivo – que, 

em sentido amplo, refere-se àquilo sobre o que se está falando no discurso (...) e funciona 

como mecanismos de “amarração” do texto”. Portanto,  acrescentamos, nessa discussão, que o 
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feedback, resultado desse par interlocutivo, desenvolve na sala de aula a “amarração” do 

conteúdo como também amplia a construção de conhecimento no gênero discurso aula, 

através dos possíveis retornos que a docente pode realizar com a dinâmica da troca de 

palavras, como coloca Bakhtin (2003), ao ressaltar a compreensão ativa do discurso do outro.   

   Assim, o conhecimento apresentado pelo feedback tem o poder de legitimar uma fala 

do aluno, como observamos no excerto abaixo. Notamos que, quando a docente valoriza uma 

fala do aluno, ratificada com o feedback da docente, os outros colegas tendem a considerar o 

enunciar daquele aluno também.  

 

Quadro 11 – Aula  2 -  2º ano A -  Contexto da aula já apresentado 

  Feedback 
18 P - Ana: Com medo né? ... a gente ver ... que eles estão apavorados quando ... 

quando a gente ver né ... a fo::rça ... olha a fo:rça do mar... aí né ...  como a colega 
de vocês falou ... oh a reação deles em relação à natureza aí ... teve ter sido muito 
medo né .. de todos nós seria né? ... oh qual o tamanho aí dos náufragos em 
relação a natureza ... o que será que isso diz pra gente ...  

P-> A/ M  
P-) 

19 Al Isa – eles são quase formigas ... o mar aí tá grande e furioso ... X 
20 Al Marcos – quem disse que eles são quase formigas?  X 
21 P – i:sso ... oh pelo tamanho que eles foram pintados né? ...  a gente pode dizer 

que eles são quase formigas ... mas o que isso ... oh ... olha pra tela ... o que isso 
quer dizer ... o que será que isso nós falar ...  

P-> I  
P-) 

22 Al Isa – sei não professora X 
23 P – Va:mos gente ... olhem aí ... ajudem a colega de vocês na resposta ... por que 

que eles estão parecendo quase formigas? Oh ... quando a gente olha pro mar ... o 
que isso vai dizer pra nós ...  

N-F 

24 Al Marcos – oh pelos destroços ... por essa ... essa confusão toda aí ... eles quase 
formigas né? ... a gente ... eu acho ... que o pintor ... ele deve ... ele quis mostrar a 
força ... a fúria ... o poder né? ... do mar ... que o bicho é grande ... então tem que 
ter medo mesmo ... porque o mar é grande e a gente pequeno ... formiguinhas aí 
(risadas) 

X 

                   (Fonte elaborada pela autora) 

 

 Notamos, nos turnos 19 e 20, do excerto acima, uma discordância entre os dois alunos 

e, logo depois, um feedback da professora, ratificando que os seres humanos estavam sendo 

representados como quase formigas, turnos 21 e 23. Com esse enunciar da docente, o aluno 

Marcos não só aceita a classificação dada pela aluna Isa, que antes ele tinha estranhado, como 

utiliza essa classificação no turno 24, demonstrando assim, que a legitimação do dizer de um 

aluno por parte do professor faz com que os outros alunos considerem também as colocações 

de seus colegas. Logo, quando a professora se utiliza de perguntas abertas e fornece feedbacks 

valorizando o vozear do aluno, possibilita aos discentes (re)tomarem a palavra do outro e, 

consequentemente, a aula torna-se uma arena discursiva, pois, como destaca Cajal (2001):  
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A vida de sala de aula, como a de qualquer outra situação social, não é dada 
a priori, nem tomada de empréstimo a outra situação, ao contrário, é 
constituída, “definida e redefinida” a todo momento, revelando e 
estabelecendo os contornos de uma interação em construção. Interação 
enquanto “encontro” em que os participantes, por estarem na presença 
imediata uns dos outros, sofrem influência recíproca, daí negociarem ações 
e construírem significados dia a dia, momento a momento. (CAJAL, 2001, 
p.127, grifo nosso) 

 
 Portanto, são as práticas pedagógicas desenvolvidas dentro da sala de aula que 

mobilizam os feedbacks e fazem com que os discentes queiram participar da aula. Os alunos 

querem expressar suas palavras, seus discursos, querem ser ouvidos, e mais, querem que a 

docente legitime o dizer deles. Ou seja, que a professora realize feedbacks para aquele dizer 

do aluno. Como observamos no próximo excerto.  
 

Essa aula foi ministrado na turma de 2º ano A. Nessa aula, a professora 
realiza a correção de uma atividade de interpretação textual e trabalha com 
o assunto gramatical substantivos uniformes e biformes.  
 

Quadro 12 – Aula 3 – 2º ano A  

  Feedback 
112 P – ok ... é uma interpretação textual né? ... que mais ... o que mais vocês 

entenderam  
P->   J P-) 

113 Al Luana – na segunda tirinha ... as pessoas pensam que psiquiatras é só pra 
tratar doido né? ... ((risadas)) oh gente ... ( ) mas eles podem ajudar as pessoas 
com questões que elas têm problemas ... né professora? ... fala pra esses burros 
aí que eu tou certa  

X 

114 P – sim ... são profissionais que ajudam as outras pessoas a solucionar 
problemas  

P-> L  P-) 

115 Al Joana – oh professora ... como a senhora concorda ... ela chamou a gente de 
burro ...  

X 

116 Al Luana - são mesmo ((risos))  X 
117 Al Joana – [( )  X 
118 P – eu nem ouvir isso foi? ... mas eu não concordei com isso ... eu concordei 

com o que ela estava falando sobre os profissionais ... burros não ... todos nós 
somos inteligentes ... viu? Quero essas brincadeiras de mal gosto aqui não  

P-> J/L  P-) 

119 Al Luana – oh eu falo as coisas tão certa que a professora concorda ... viu? 
Escuta o que eu falo  

X 

120 Al Joana – nem se acha né? ... que a professora também concorda com muita 
coisa que eu digo viu?  

X 

121 P – BORA ... a gente já entendeu ... vamos voltar pro texto P-> J/L  P-) 
122 Al Dinho – até no céu mulher faz confusão ((risadas))  X 
123 P – mas não eram mulheres fazendo confusão ... no céu ... eram os anjos P-> D  P-) 
124 Al Dinho – professora... com certeza foi as anjas ((risos)) ... as que queria ser 

anjas que começou ((risadas))  
X 

                 (Fonte elaborada pela autora) 
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 Notamos nesse excerto - e em muitos outros momentos das aulas -  que, quando os 

alunos enunciam os dizeres deles, é imprescindível, para esses alunos, que a docente não só 

valorize esse verbalizar, mas também dê um retorno. Observamos, por exemplo, o turno 113 e 

119 quando a discente Luana demonstra em seu dizer o poder que essa aluna, aparentemente, 

tem dentro da sala de aula “oh eu falo as coisas tão certa que a professora concorda ... viu? Escuta 

o que eu falo”, sendo esse poder legitimado pela docente quando, anteriormente, valorizava, 

concordava com o que a aluna dizia na sala.   

 Nessa perspectiva, percebemos, então, nos turnos 119 e 120, a importância que o 

feedback tem para os alunos e, nesse excerto, para aquelas alunas, pois para elas quando a 

professora legitima o dizer de um discente, demonstra para esse aluno e para os outros que 

eles também tem o poder de enunciar dentro da sala de aula. Como é evidente na fala da aluna 

Luana “oh eu falo as coisas tão certa que a professora concorda ... viu? Escuta o que eu 

falo”, ou seja, ela ressalta para os colegas que as contribuições das ações discursivas dela é 

tão importante que a professora concorda e, por isso, os outros colegas devem prestar a 

atenção também; o mesmo ocorre no dizer de Joana “a professora também concorda com 

muita coisa que eu digo viu?”,  essa discente enuncia que o dizer dela também é importante, 

porque a docente concorda com as colocações discursivas dessa aluna.  

  Portanto, observamos que, quando a professora legitima e ratifica a fala de um aluno, 

nessa ação discursiva, os discentes entendem, na sua maioria, que estão autorizados a 

verbalizar e que esse enunciar tem poder na sala de aula a tal ponto que os colegas devem 

prestar atenção: “Escuta o que eu falo”. como, igualmente, prestam atenção quando a 

professora fala. Com essas trocas discursivas, notamos que a relação de simetria entre 

professor e alunos é mais presente do que a relação assimétrica. Fato que pode corroborar, 

assim, para o aluno entender que a relação ensino e aprendizagem é uma relação 

complementar, ampara-se em parte no professor e em outra no aluno, construindo nessa 

ligação a ponte do conhecimento.  

 Identificamos em outros momentos enunciativos, ao longo das observações, os alunos 

demonstrando, também, uma preocupação em terem seus dizeres valorizados, quererem que a 

docente, apenas, ratifique o que eles dizem em sala de aula. Como destacamos nos dois 

excertos abaixo que foram retirados da aula 1, do 2º ano B, já apresentada acima.   
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Quadro 13 – Aula 1 – 2 ano B  

  Feedback 
20 P – PSIU vamos   N-F 
21 Al Sandra – é pra responder  X 
22 P – claro  N-F 
23 Al Sandra – mas que eu acho que tá errado  X 
24 P – se tiver a gente concerta ... correção é pra isso ... se preocupa não ... é a 1  P-> S  P-) 
25 Al Sandra – não vai me corrigir agora NÃo ... se tiver errado ... viu? se tiver 

certo pode ((risos))  
X 

26 P – não ... não sou eu quem vai corrigir é o outro grupo ((risadas da turma)) P-> S  P-) 
             (Fonte elaborada pela autora) 

 

Quadro 14 - Aula 1 – 2º ano B   

  Feedback 
36 P – então... que que é politicamente correto ... bo::ra grupo  ((risos)) N-F 
   
37 Al Damaris – BORA Sara ... tá com o livro de português pra quê? ((essa aluna é 

do grupo que fez a pergunta)) 
X 

38 Al Sara – oh professora ... é que o meu tá errado  X 
39 P – bo::ra gente ... OH a gente vai esperar a resposta viu? ...  ( )  eu não sei ... eu 

não sei  por que esse medo de errar ... o que tem demais em errar? ... todo mundo 
erra ... sabiam disso? ... bora ... só aprende assim  ((conversas paralelas))  

P-) 

40 Al Sara –  o melhor jeito de falar sem ser ignorante ... tá errado num tá? ... Mas ... 
oh professora ... deixa pra corrigir no caderno ((risos)) ... viu professora? ... deixa 
pra corrigir quando a questão tiver certa ((risos)) oh professora ... esse povo mata 
a gente na pirraça depois ... a gente sofre  

X 

41 P – politicamente correto? ... P-> S  P-) 
42 Al Paula – oh professora desiste disso  X 
43 P – nã::o ... não mesmo ... já falei que errar não é o problema ... o problema é não 

aprender e a gente aprende errando ... vamos deixar  com essas besteiras ... VIU? 
Quero isso aqui não ... eu não sei o que faço com vocês ... eu que sofro ((risos))  

P-> P  P-) 

                  (Fonte elaborada pela autora) 

 

 No decurso enunciativo dessas aulas, observadas ao longo desse período, era notório 

que os discentes almejavam feedbacks da professora, mas os alunos só queriam feedbacks 

positivos, que valorizassem o que eles tinham contribuído verbalmente para aquela aula. 

Esses discentes apresentavam um certo “medo” de serem avaliados negativamente perante aos 

demais colegas, esse receio de enunciar algo errado era baseado nas reações que os demais 

interlocutores poderiam demonstrar, segundo Cajal,  

 

Em sala de aula, o aluno convive com dois interlocutores, os colegas e o 
professor. Este, o interlocutor oficialmente construído, aqueles, o 
interlocutor constituído no desenvolvimento das atividades pedagógicas, seja 
grupo, seja em trabalhos individuais, podendo não ser os mesmos de uma 
atividade para outra, de um dia para outro. (...) a maior ou menor 
participação na conversação e em outras ações de sala de aula; a própria 
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tomada da palavra por um aluno confere certo poder sobre os demais. Com o 
segundo (professor) a relação é predominantemente assimétrica, calcada em 
direitos e obrigações diferentes, em que a um dos participantes é conferido 
poder sobre os demais; a ele cabe iniciar, monitorar e finalizar a interação. 
(CAJAL, 2001, p. 139) 

 

  Por isso, acreditamos que desenvolver uma ação discursiva respaldada no feedback, 

quando o professor considera os dizeres dos alunos para construir a aula, possibilita que os 

discentes compreendam a importância dessa troca discursiva e deixem de ser mais temerosos 

com os “erros” que eles comentem e com as possíveis interpretações que os demais colegas 

possam fazer desse erro, entendendo, assim, que esse errar faz parte da construção do saber.  

 Observamos tais aspectos nos excertos 6 e 7, como, por exemplo, quando a aluna 

Sandra evidencia para a docente que só é para essa corrigi-la se a resposta estiver correta, se 

estiver errada “Não”, notamos, igualmente, esse “medo” de ser corrigido perante os demais 

colegas no turno 7 com a fala de Sara: “deixa pra corrigir quando a questão tiver certa 

((risos)) oh professora ... esse povo mata a gente na pirraça depois ... a gente sofre”. É, 

exatamente, nesse ponto que destacamos outro importante aspecto a ser considerado pelo 

professor quando realiza um feedback, pois a depender de como o faz pode silenciar o aluno, 

já que este “sofre depois com as pirraças”, retomamos, aqui, a fala de Luana, turno 113, 

excerto 14 “fala pra esses burros aí” evidenciando assim, que os discentes têm medo dos 

retornos negativos do professor quando realizados no social da sala de aula devido às 

consequências desse retorno negativo.   

 É importante entender, então, a sala de aula como um espaço sociocultural e histórico, 

daí o fato dos alunos silenciarem-se com medo de serem avaliados negativamente perante os 

outros colegas. Já que aquele espaço social influencia positivamente ou negativamente na vida 

do estudante, com ações como as de bullying, por exemplo. Como ficou evidente no excerto 

13, no turno 25, quando a aluna Sandra pede para só “corrigi-la” se a resposta dela for a certa, 

ou seja, ela só anseia que a professora ratifique o que ela disse, mas, se for para retificar, 

então, não pode ser na frente dos demais colegas. Portanto, os feedbacks da docente 

direcionados a retificação não podem ser realizados de forma a ridicularizar o aluno, 

silenciando-o, mas valorizando o dizer do aluno apresentando nesses dizeres novos elementos 

que possibilitem a autocorreção. 

 Destacamos, também, no excerto 7, os turnos 39 e 43 da professora quando esta 

realiza feedbacks e demonstra, através desses, que “por que esse medo de errar ... o que tem 

demais em errar? ... todo mundo erra ... sabiam disso? ... bora ... só aprende assim”  ,“errar 

não é o problema ... o problema é não aprender”, com essas ações discursivas a docente 
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evidencia, então, para os alunos a importância do erro na aprendizagem, a docente busca de 

tal maneira fazer com que esses discentes “percam” esse medo de errar que ela demonstra, 

através do índice linguístico “só”, que o único modo de aprender errado.  

 Naquele contexto, a professora se utiliza dessa generalização com o “só”, para que os 

discentes entendam que ao errar eles estão aprendendo do mesmo jeito caso realizassem uma 

resposta mais coerente com o assunto,pois, como afirmaram Freitag e Santos ( 2012, p. 95), 

“não existem perguntas e repostas prontas para serem externadas, já que o locutor realiza 

procedimentos e recursos discursivos, pois, mesmo um ato de formular uma resposta para 

uma pergunta, exige mobilização de estratégias sociocognitivas.”.  

 Portanto, mesmo para formular respostas “erradas”, os alunos mobilizam 

conhecimentos acerca do assunto e contribuem com as discussões desenvolvidas em sala de 

aula, enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem, por isso há a necessidade dos 

discentes receberem feedbacks para compreenderem que o importante é a troca da palavra e, 

consequentemente, aprenderem tanto com os erros quanto com os acertos deles e dos demais 

colegas.  

 Dessa forma, considerando os argumentos trabalhados por nós no capítulo anterior, 

destacamos a composição híbrida dos discursos e que um enunciado respalda-se no ato 

responsivo (Bakhtin,2003). Observamos, nessas aulas, que a dinamicidade das interações 

discursivas ocorre, justamente, pela necessidade que o sujeito social tem de responder a um 

enunciado que, conforme os argumentos de Bakhtin (2006), cause ao sujeito uma (re)ação, 

pois, de acordo com as discussões das obras desse autor, só (re)agimos àqueles enunciados 

que provocam em nós ressonâncias ideológicas. 

 Portanto, corroboramos com a perspectiva bakhtiniana (2006) de discurso/dialogismo 

de que um discurso é sempre constituído de outros discursos e que é nessa relação que a 

palavra ganha sentido pelas ideologias que a compõe ao ser enunciada. Podemos ilustrar essa 

afirmação com o excerto a seguir.  
 

A professora trabalha com o 2º ano A o assunto denotação e conotação e as 
variações que a palavra adquire a depender do contexto discursivo em que é 
realizada. A docente utiliza-se do Datashow e não do livro didático nessa 
aula.   

 

Quadro 15 – Aula 4 – 2º ano A  

  Feedback 
19 P – ok ... oh:... algumas vezes… numa mesma frase… pode apresentar duas né? 

... ou mais possibilidades… de interpretação…leiam a frase ... (Marcos quebrou a 
cara) ... então  o que diz a frase? 

N-F 
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20 Al Marcos - novamente a palavra cara X 
21 P – sim ... de novo ali né?… e o que significa cara naquele sentido?... Marcos 

quebrou a cara...  quebrou a cara ... tem que sentido?... 
P-> M  P-) 

22 Al Marcos – ( ) de namoro?... de relacionamento?...  X 
23 Al Luana – nã::o ... pode ser que ele caiu no chão e quebrou a cara ... ((risos)) X 
24 Al Dinho – fez besteira e os cara pegou ...  X 
25 P -  vi:ram? ... muito bem ... bom… nesse caso aí pode ter quebrado a cara por 

vários motivos né?… a gente não sabe ... pode ser por causa de um namo:ro que 
não deu ce:rto… um relacionamento que não deu certo… né?... ou quebrou a cara 
porque caiu ... ou porque fez besteira ... né? ... então ... o sentido vai depender da: 
situação né...  mas se ... se a gente considerar o sentido da expressão... quebrou a 
cara… DA EXPRE:ssão ... ela geralmente ... tem que sentido?  

P-> M /L/I     
P-) 

               (Fonte elaborada pela autora) 

 

 Nesse excerto, observamos que as interpretações que os alunos fizeram em relação à 

expressão “quebrou a cara” dependem exatamente da relação com que cada um interpretou e 

relacionou essa expressão, dando a ela sentido a partir das relações que fizeram com os 

enunciados que os cercam.  

 Assim, como a frase não foi enunciada, o enunciado foi  interpretado individualmente, 

a partir da leitura silenciosa. Após essa leitura, tornaram a frase um enunciado e relacionaram 

com os enunciados/discursos sociais que os envolviam. Com isso, tivemos interpretações 

distintas. Dessa forma, a expressão ganhou sentido diferente, como vemos nos turnos 22, 23 e 

24, pelos alunos, e 25, pela docente, que atribui a essa expressão um sentido aberto, 

considerando que o significado dessa expressão irá depender “da situação”, ou seja, do 

contexto sociocultural-histórico do momento que o enunciado for proferido. Alinhando a essa 

perspectiva, Cajal destaca que:   

 

Os encontros entre professor/aluno e aluno/aluno podem ser ricos ao 
possibilitar, de um lado, por meio da troca verbal, o exercício da linguagem, 
e de outro, através da linguagem, outras trocas, como intelectual e afetiva. 
Por ser qualquer troca “sempre desigual, porque está fundada na diferença e 
na disparidade entre o que é dado e o que é recebido” (TEXEIRA, 1990, p. 
120), penso na riqueza da reversibilidade da troca. A troca vivida no estar-
junto escolar representa para o aluno uma possibilidade de aprendizagem 
permanente e diversificada. Para o professor, uma possibilidade de conhecer 
mais de perto os interesses e capacidades das crianças e de orientar suas 
ações tendo por base conhecimento. (CAJAL, 2001, p. 157) 

 

 Cajal (2001), quando retoma os dizeres de Texeira (1990), evidencia a gama de 

conhecimento que a troca da palavra na sala de aula pode facultar. Portanto, quando a 

professora realiza um feedback para gerenciar a aula, retomando a palavra do aluno, é nítido 

que os discursos sociais são atualizados na sala de aula, por esses sujeitos discursivos. 
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  Logo, quando a professora utiliza da ação discursiva pergunta-resposta- feedback 

respeitando esse dizer do aluno, a partir dos campos social,cultural e histórico no qual esses 

sujeitos estão inseridos, a docente propicia aos alunos a oportunidade de argumentarem, de 

realizarem contrapalavras, ou seja, de construir conhecimento, a partir dessa diversidade que 

compõe o discurso do professor e dos alunos. 

 Esse ato evidencia uma prática de ensino e aprendizagem que não reproduz 

conhecimento, mas que constrói conhecimento. Como destaca Garcez, 

 

um aspecto importante a se observar é a manutenção da preferência pelo 
auto-reparo, isto é, se após respostas indesejadas, o professor, ao invés de 
proceder à correção do aluno, apenas iniciar reparo, deixando ao aluno a 
busca de uma outra articulação de resposta, parte da preferência observada 
na conversa cotidiana será mantida (McHoul, 1990). Sobretudo se essa 
iniciação for feita de modo a fornecer um reflexo da resposta ao seu 
produtor, creditando positivamente a sua autoria e indicando a dificuldade de 
aceitação da articulação, talvez estejamos mais próximos de dar ao 
respondedor a possibilidade de “condições de verdadeira aprendizagem [em 
que] os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e 
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, verdadeiro sujeito do 
processo” (Freire, 1997, p. 29). (GARCEZ, 2006, p. 72, grifo do autor) 
 

 

 Nesse ponto é que destacamos a importância do feedback, ou seja, de  retornos que 

possibilitem ao discente formular uma resposta que melhor contemplará aquela discussão do 

conteúdo, e desse não ser apenas uma avaliação como no padrão IRA, em que o aluno recebe 

uma resposta pronta ou uma afirmativa de certo ou errado. Assim, nos dois excertos abaixo, 

verificamos que a docente, nos seus movimentos discursivos, realiza feedbacks para que os 

alunos consigam formular uma reposta mais coerente com o assunto.    
 

Aula ministrada na turma do 2º ano B, sendo o contexto da aula o estudo 
sobre a escola literária romântica. É realizada nessa aula a interpretação 
textual através da correção de uma atividade proposta pelo livro didático.   

 

Quadro 16 – Aula 5 -  2º ano B   

  Feedback 
100 P – i::sso ... a vingança seria o quê? ... o que é que ... quando a gente não atende 

... não fala mais com a pessoa ... como você falou .. deixa a pessoa de lado ... 
quando isso acontece nós ... a gente diz o quê? ... que vingança é essa ... deixar a 
pessoa de lado ... o que: seria isso?  

P-> C  P-) 

101 Al Paloma – deixou de se importar  X 
102 P – também ... como assim? ... mas como ... como a gente fa:la? Que a pessoa tá 

fazendo o quê? ... com a gente 
P-> P  P-) 

103 Al Verônica – tá desprezando ... né professora? não tá querendo mais o outro ... 
não quer mais ... beijinho no ombro (risos)  

X 

104 P – sim: ...  exatamente né? ... é o DESprezo...  não quer mais a pessoa ... o P-> V  P-) 
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beijinho no ombro que você falou é o se valorizar né?  
105 Al Verônica- é X  
106 P – hum ... o que mais a gente percebe aí? O que temos aí como percepção de 

mundo?  
N-F 

107 Al Paloma – o mundo tá voltas  X 
108 P – muito bem... as coisas podem mudar né?... e quem é grande pode torna-se 

pequeno ... o grande seria o quê?  
P-> P  P-) 

109 Al Bete – o adorado  X 
110 P – sim ... ele é o que tem o controle ... é o dominador ... e o pequeno?  P-> B  P-) 
111 Al Verônica – o que não tem o controle ... o dominado  X 
112 P – muito bem ... mas como diz o texto ... essa relação não é uma questão de ... 

gênero né? ... isso significa o quê? ... no texto... quando falamos em uma relação 
de homem com mulher ... no texto  

P-> V  P-) 

113 Al Carla – que ... ou ... o homem ou a mulher pode ser grande ou pequeno  X 
114 P – exatamente ... isso significa nem sempre o grande é o homem ou a mulher ... 

tudo depende de quê?  
P-> C  P-) 

115 Al Augusta – da personalidade  X 
116  P – sim ... também né ... mas é só da personalidade? Tem mais coisa aí ... num 

tem ... então depende de que mais?  
P-> A  P-) 

117 Al Milena – da sociedade  X 
118 Al Beatriz – de igreja X 
119  Al Verônica – de como é a relação  X 
120 P – sim ... também ... então depende do momento né ... da circunstância ... do 

que envolve as pessoas né ... que em um momento pode mudar ... o grande fica 
pequeno e vice e versa ... tudo depende das circunstância ... ok? Terceiro ... qual 
é o assunto tratado no texto?  

P-> M/B/V  
P-) 

                        (Fonte elaborada pela autora) 

 

Aula no 2º ano B, a professora trabalha com a turma sobre a categoria 
gramatical artigo. As cadeiras estão um pouco desorganizadas e os alunos 
agitados, acredito que seja devido a aula anterior ter sido de educação 
física.  

 

Excerto 17 – Aula 6 – 2º ano B  

  Feedback 
104 P – pois é ... então ... de é o quê? ... ge::nte ... a gente já viu isso ... oh: ... eu que 

mando vocês de volta pra quinta sé:rie ... segundo ano 
P-> M/B/V  
P-) 

105 Al João – hoje ela tá atacada ... ((risadas)) X 
106 P – é vocês: que me deixam assim ... de é o que gente? ... eu não saio daqui 

enquanto um de você:s não me responder ... vamos ficar interva::lo ... ou::tras 
aulas ... de ta::rde ... cha:mo os pais de vocês: ... eu quero só ver ... OH por mim 
... por mim ficamos o ano to::do aqui... de hoje até:: ... de é o que GENTE?  

P-> J   

P-) 

107 Al Cláudia – morfema? X 
108 P – mo:rfe:ma? morfema é o quê? oh ... quando a gente tem raiz, tema ... morfema 

são partes ... lembra? são partes da palavra ... oh o de pode ser pequeno ... mas ele 
tem ou:tra fu:nção ... ou:tro nome ... vamos pensar ai ...  

P-> C        
P-) 

109 Al Cláudia – conjunção  X 
110 P – eu vou mandar vocês de volta pra qui::nta sé::rie ... tou falando ((risos)) 

conjunção ... faz o quê? ...  liga frases ou orações né? ... o tal do e:: ... que vocês 
tanto gostam de usar ... se:gu:ndo a::no ... se:gu:ndo a::no ... vocês vão ficar aqui 

P-> C 
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a[té::  P-) 

111 Al Cláudia  – [é preposição? X 
112 P –  salvou ... u:m santo pra salva  P-> C  P-) 
113 Al Bete – é uma ... professora  X 
114 P – é ... uma santa pra salvar né? ... que é um artigo indefinido e uma porque tá 

concordando com o gênero né? ...  mas oh ... quando eu falei um santo ... é uma 
expressão né... então ... eu concordei com a expressão ... e não em relação a 
Cláudia ... então... se de é preposição ... da: é o quê?  

P-> B           
P-) 

115 Als – PREPOSIÇÃO  X 
116 P – Ufa! I:sso mesmo ... da: é a preposição de ma::is o artigo a:: ... e:ntão ... lá na 

frase da aluna ... nós temos a preposição de ma:is o artigo a...  para concordar com 
o substantivo? ... A:luna ... agora se fosse aluno ... seria o quê? ...  

P-) 

                          (Fonte elaborada pela autora) 

 

 A partir desses dois excertos, retomamos aqui sobre a diferença entre pergunta-

resposta-feedback para o padrão IRA – (Iniciação-Resposta-Avaliação), como apresentado no 

capítulo de discussão teórica, desta dissertação, com discussões de Garcez (2006) e Freitag e 

Santos (2012). Segundo esses autores, no padrão IRA – temos uma tríade do professor 

fazendo uma pergunta, o aluno respondendo e o professor avaliando se aquela resposta é ou 

não o que o docente considera como certo. Como Garcez (2006) expôs ao apresentar um 

segmento de uma aula, na qual observamos o padrão IRA sendo utilizado: 

 
1 I Olga: quantos litros de água que cabe nessa piscina? 
2 (0,5) 
3 R José: [[cento e sessenta ( )] 
4 R (Rudi): [[( litros)] 
5 A Olga: cento e sessenta, 
6 (0,4) 
7 José: li[tros] 
8 A Olga: [me]tros cúbicos 
9 (0,6) 
10 José: metros cúbicos ((concordando com a cabeça)) (...) 
Antes do momento transcrito no excerto acima, Olga havia apresentado o 
cálculo de área e de volume, assim como as conversões entre as diversas 
medidas de área e de volume. Imediatamente antes do momento em que 
inicia o excerto, ela havia percorrido o raciocínio para o cálculo de volume 
de água na piscina, o que por si só já configura a sua pergunta de iniciação 
(linha 1) como uma pergunta de informação conhecida. (GARCEZ, 206, p. 
70 e 71)   
 

 

 Observamos que nessa sequência IRA, a professora faz uma pergunta que cabe apenas 

uma resposta certa: “cento e sessenta metros cúbicos”, e o retorno, neste caso, do padrão IRA, 

só cabe a “resposta esperada”, como ressaltou Garcez (2006).  Já com a pergunta-resposta e 

feedback  há uma abertura maior, o professor fornece feedbacks para que os alunos construam 

a resposta que mais contempla o assunto discutido, como evidenciamos no excerto 9, nos 
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turnos 102 e 116, e no excerto 10, nos turnos 108 e 110, nos quais a docente não realiza uma 

resposta para pergunta que ela fez, mas formula com o feedback elementos para que os alunos 

possam responder.  

 Dessa forma, com a sequência pergunta-resposta-feedback, a professora, ao perguntar 

e esperar uma resposta, não quer somente a “resposta esperada”, mas também quer ouvir do 

aluno as respostas não-esperadas, que serão usadas como recursos para gerenciar a aula, de 

forma que os alunos, no caso dos turnos 102 e 116, do excerto 9, e os turnos 108 e 110, do 

excerto 10, em questão, consigam obter a autocorreção e, então, desenvolver uma resposta 

mais condizente com o tema abordado.  

 Portanto, acreditamos que o feedback, como estratégia discursiva para gerenciar a 

aula, abrange a participação do aluno, de forma que esse não apenas forneça as “respostas 

esperadas”, mas construa as respostas,  juntamente com o professor e com os outros alunos. 

Destacamos que valorizar o uso do feedback não significa que o padrão IRA não tenha sua 

eficácia ou não deva ser usado, acreditamos apenas que o uso reiterado do feedback possibilita 

uma discussão na sala de aula que, em grande maioria, o padrão IRA não contemplaria.  

 Destacamos, sob esse viés, que o uso do feedback não se limita ao ato avaliativo de 

certo ou errado, mas faz uso de contrapalavras para que o aluno entenda e “trilhe” seu 

caminho até o conhecimento, assim, com o feedback, o docente considera os dizeres dos 

alunos e, a partir desses dizeres, faculta retornos valorizando e incentivando a palavra do 

aluno na sala de aula.  

 Portanto, faz necessário destacarmos que nessas seis aulas tanto quantitativamente 

quanto nas analisadas notamos que os números de feedbacks foram maiores que os números 

de não feedbacks na fala da docente e observamos, também, que o número das ações 

discursivas dos discentes, nessas aulas, foram maiores do que as ações discursivas da 

professora, como podemos visualizar nos gráficos abaixo:   
 

Quadro 18 - Legenda dos gráficos 

Feedback – ações discursivas da docente  

AcD-alunos – ações discursivas dos alunos  

AcD-docente Não feedback – ações discursivas da docente que não configuraram realizações 
de feedbacks 
AcD-pesquisadora – ações discursivas da pesquisadora. 
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Gráfico – aula 1                                               Gráfico – aula 2 

          
                           (Fonte elaborada pela autora) 
 

Gráfico – Aula 3           Gráfico – Aula 4   

     
                                (Fonte elaborada pela autora) 

 

Gráfico – Aula 5            Gráfico – Aula 6 

    
                        (Fonte elaborada pela autora) 
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Gráfico 7 – Total de turnos analisados 

                   (Fonte elaborada pela autora) 
 

                                            

  Gráfico 8 – Turnos em porcentagem 

 
                                                                (Fonte elaborada pela autora)  

     

 Com esses gráficos dois pontos das análises tornam-se evidentes, o primeiro, que a 

realização de feedbacks faculta uma maior dinamização da palavra entre docente e discentes; 

o segundo ponto, os alunos tendem a assumir uma postura discursiva que (re)tornam o poder 

da palavra dentro da sala de aula a partir do momento que os dizeres deles passam a ser 

valorizados pela professora.  

 Dessa forma, portanto, podemos responder nossas perguntas norteadoras, pois com as 

nossas análises constatamos que ocorre sim realizações de feedbacks, por parte da docente. 

Verificamos que a professora utiliza dessa ação discursiva em circunstâncias enunciativas 

voltadas para: gerenciar a aula, valorizar o dizer do aluno, trazer elementos novos sobre o 

conteúdo e/ou com esses possibilitar ao aluno a autocorreção. Assim, é evidente que o 
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feedback pode viabilizar uma maior participação discursiva dos discentes dentro do ambiente 

aula, tornando esses sujeitos mais engajados no processo de ensino e aprendizagem. Em 

outras palavras, o aluno passa a compreender que o dizer dele é importante no gênero 

discursivo aula e que esse vozear é essencial para a construção conjunta do conhecimento 

dentro da sala de aula.  Tendo, então, uma melhor aprendizagem tanto referente ao conteúdo 

quanto ao processo de uso da língua e da linguagem.  

 Nessa perspectiva, destacamos no quadro abaixo, as múltiplas modalidades que o 

feedback pode adquirir dentro da sala de aula, a partir de como o docente o utiliza, assim:  

 

Quadro 19 – Breve sumarização da mobilidade feedback dentro da sala de aula.   

Feedback são relações dialógicas que 
revelam as relações de 
assimetria e simetria 
presentes nesses momentos 
de interação discursiva. (p. 
34)  
 
 
 
 
 

também interpretamos as realizações 
de feedbacks sob esse caráter de 
completude que um sujeito emprega 
ao dizer do outro, demonstrando 
assim, essa compreensão ativa. (p. 35)  

páginas-
39/40; 47 
(...); e em 
outros 
momentos 
que esse 
aparece na 
dissertação 
 

Os efeitos do 
feedback 

é na realização de feedback 
que o professor destaca os 
alunos como sujeitos 
discursivos no ambiente aula,  
ao considerar os dizeres 
desses para gerenciar a aula e 
para avaliar o enunciar dos 
discentes em relação a 
aprendizagem desses. (p. 38)  

As realizações de feedbacks, assim, 
auxiliam para que os discentes 
sintam-se mais cativados a participar 
discursivamente da aula (p. 41);  
 
a ação discursiva de feedback 
emprega (re)significação aos 
enunciados de docente e discentes no 
seu aspecto de condição de produção 
discursiva integrada dentro de 
um contexto social aula. (55) 
 
 
 

(...); e em 
outros 
momentos 
que esse 
aparece na 
dissertação. 

As 
especificidades 
do feedback no 
gênero aula 

ao realizar um feedback, a 
docente  faz uso de 
conversões dos recursos 
linguísticos e discursivos que 
esse gênero (aula) demanda 
(p. 44) 

entendemos que os feedbacks 
realizados pelo professor são 
determinados pelo gênero discursivo 
aula, portanto, a ação discursiva de 
feedback dentro do ambiente aula 
auxilia no processo de (re)atualização 
dos discursos e,  consequentemente, 
possibilita ao aluno (re)organizar o 
seu processo de aprendizagem. (p.45 
) 
 
 

(...); e em 
outros 
momentos 
que esse 
aparece na 
dissertação. 

Feedback não sequência IRA – (Iniciação- o feedback não é somente um retorno (...); e em 
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é: Resposta-Avaliação), (...) na 
sequência IRA, de acordo 
com Freitag e Santos (2012), 
temos um padrão em que o 
professor espera ouvir uma 
resposta que ele já sabe e que 
determinou como a correta 
para ser enunciada pelo 
discente (p. 52) 
 
 
 

sob o viés da resposta certa ou errada 
que o professor avalia dos dizeres 
do(s) aluno(s), mas uma estratégia 
discursiva que potencializa e 
organiza as atividades de ensino e 
aprendizagem, estabelecendo “uma 
cognição socialmente compartilhada 
no grupo” (LANGE, 2010apud  
GARCEZ; FRANK; KANITZ, 2012, p 
221). (grifo dos autores). (p. 53) 
 
 
 

outros 
momentos 
que esse 
aparece na 
dissertação. 

                 (Fonte elaborada pela autora) 

 

 Assim, a partir das discussões teóricas e das análises trabalhadas até esse momento, 

expomos pontos importantes do que configuramos ser feedback e da necessidade desse ser 

realizado dentro do gênero discursivo aula. Evidenciamos, por exemplo, questões que o 

feedback pode ser interpretado como (re)ação aos dizeres sociais que perpassam o ambiente 

aula no qual os sujeitos do discurso didático podem demonstra atitudes responsivas 

discursivas ativas.  

 Destacamos, também, a importância do feedback ser realizado para que o aluno 

compreenda que o dizer dele na sala de aula é fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem. Trabalhamos que essa ação discursiva pode auxiliar no processo de 

(re)atualização dos discursos, nessa perspectiva, é possível observar algumas manifestações 

culturais, sociais e históricas, facultando, em alguns momentos, uma maior mobilização da 

memória criativa dos sujeitos alunos e professor, respaldada na sociedade que os cercam.  

 Chama-nos a atenção, que o feedback é uma ação discursiva da docente que possibilita 

a dinamização da troca da palavra podendo conter uma complexidade de enunciados que são 

transmitidos nessas trocas. Assim, com essa dinamização é possível aos discentes 

construírem, juntamente, com a professora o conhecimento dentro da sala de aula e não, 

apenas, apreenderem o que estiver sendo exposto. Entendemos, nesse sentido, que o feedback 

da docente detém elementos que sinalizam os papéis de docente e discentes e  regulariza os 

ritmos desse gênero discursivo aula, portanto, quando a professora demonstra que as 

interações discursivas na aula podem ser mais simétricas ela autoriza esse vozear do aluno.  

 Dessa forma, o feedback não é, apenas, um retorno, mas uma ação discursiva que 

intensifica e organiza as atividades de ensino e aprendizagem, possibilitando então, uma 

construção compartilhada das ações discursivas e do conhecimento.  
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 Após essas constatações, defendemos que o docente pode construir, através do 

feedback, uma estratégia didática discursiva mais dinamizada do uso da palavra e de 

contrapalavras e não apenas dialogal, o que torna a sala de aula um ambiente de 

(re)construção de saberes mútuo entre os  professores e alunos. 
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CONCLUSÕES: UM FIM: DE ONDE NASCE UM COMEÇO 
 
 

 Nessa dissertação, buscamos dar ênfase aos estudos das ações discursivas 

presentificadas dentro da sala de aula, com o intuito de ratificar a importância da troca da 

palavra na interação face a face. Tencionamos, assim, com esse trabalho, evidenciar os 

impactos desse fenômeno feedback, que integra o gênero discursivo aula, e possibilitar mais 

subsídios para o docente no processo de construir o saber perpassado no ambiente aula, 

juntamente, com os alunos.  

 Partindo de nossas inquietações sobre o enunciar da sala de aula por parte do professor 

e como este gerencia a aula, como busca incentivar o aluno a participar e como o processo de 

ensino e aprendizagem pode ser uma prática dinamizada, decidimos, então, acompanhar aulas 

da disciplina de Língua Portuguesa e estudar as relações discursivas dos sujeitos alunos e 

professor de duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola pública do município de 

Vitória da Conquista, Bahia, para chegarmos à descoberta do nosso objeto de pesquisa  o 

feedback professor/aluno(s).  

 Com a configuração desse objeto sendo evidenciada no ambiente aula, elegemos três 

perguntas que melhor evidenciaram a sua construção, foram elas:   

1- Ocorre feedback professor/aluno(s) dentro da sala de aula?  

2- Em que circunstâncias enunciativas a docente faz uso da ação discursiva de feedback?  

3- Como o feedback pode viabilizar uma maior participação discursiva dos discentes dentro 

da sala de aula? 

 Após nossas análises, podemos, então, ratificar , aqui, novamente, as respostas dessas 

três perguntas. Constatamos que ocorreram realizações de feedback, por parte da docente, nas 

duas salas observadas. Observamos, como exposto no capítulo 3 – “O feedback  inscrito nas 

análises”, que a docente utilizou de circunstâncias enunciativas diferentes, mas todas essas 

circunstâncias tinham o mesmo propósito, tornar a aula um espaço discursivo de 

aprendizagem em qual era notável o engajamento discursivo dos alunos, como é evidenciado, 

por exemplo, no quadro 10, turno 204, como também no quadro 14, turno 39, por exemplo, 

quando a professora enuncia um feedback demonstrando para os alunos a importância deles 

participarem discursivamente da aula, pois assim, é possível avaliar o que os alunos estão ou 

não estão entendendo sobre o assunto, consequentemente, como está essa relação de professor 

e aluno no nível da aprendizagem.  

 Esse fato, demonstra que o feedback permitiu uma maior participação discursiva do 

aluno, que não era voltada apenas para preencher lacunas ou enunciar uma resposta certa e, 
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sim, para uma construção conjunta do saber compartilhando entre professor e aluno(s), como 

observamos no quadro 15, turnos (20, 23, 24) ou no quadro 16, turnos (101, 103, 107, 111, 

113, 117, 118, 119) em que os alunos vão construindo os saberes da aula, juntamente, com a 

docente e não apenas repetindo o que essa falou ou apenas enunciando algo que estava escrito 

no livro didático, nesses turnos, os alunos posicionam-se sobre o assunto, assim, transformam 

o que poderia ser uma aula dialogal em uma aula com processos discursivos dialógicos.   

 Dessa forma, os alunos passam a compreender que são sujeitos responsáveis pela 

construção da aprendizagem perpassada dentro da sala de aula, juntamente com a docente. 

Essa, por sua vez, com o feedback, também possibilita aos alunos terem suas respostas sendo 

valorizadas e suas necessidades como estudantes sendo preenchidas, como ocorreu no no 

quadro 9, o aluno Marcos, após ter seu dizer valorizado pela docente (turno 15), percebeu que 

fazia parte daquele ambiente aula e começou, então, o seu engajamento discursivo (turnos 24, 

34, 44 65...) voltado para o processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, Matencio 

(2001) destaca que:  

 

O profissional formado em Letras deve adequar-se à demanda de um 
mercado que exige muito mais do que o conhecimento enciclopédico sobre a 
língua e a linguagem: o profissional deve ser capaz não apenas de usar e 
ensinar a norma culta padrão, ou conhecer a literatura [...] [mas também] o 
professor deve ser um condutor privilegiado do processo de socialização dos 
alunos, que possibilite sua conscientização sobre as ações com e sobre a 
língua, para que estes sejam capazes de entender -  de analisar - como se dão 
as ações através da linguagem. [...] Afinal, a sala de aula sai da escola; os 
professores não são mais os “detentores do saber”, mas aqueles que, 
conhecendo mais o domínio , facilitam a aprendizagem; os alunos são muitas 
vezes profissionais que pretendem aprimorar seus conhecimentos; em todo 
caso, devem assumir também a responsabilidade por sua aprendizagem. 
(MATENCIO, 2001, p. 206) 

 
 

Conformamos, assim, que os estudos da ação discursiva de realização de feedback, 

no processo de ensino e aprendizagem referendado no ambiente aula, atuam como 

“potencializador” das interações discursivas e possibilitam (re)tomadas enunciativas que 

geram a configuração da contrapalavra. Dessa forma, compreendemos que privilegiar a troca 

de palavras dentro da sala de aula significa dar vasão para que os alunos sejam instigados a 

buscar o conhecimento para, então, dialogar com docente e discentes. Conforme Geraldi 

(2013), acreditamos que:  

 

Ente o risco e o aprisco, há que apostar no risco. Pela primeira vez na 
história há, tecnicamente, a possibilidade de dizer e deixar à disposição dos 
outros um discurso, cujas profundezas são intraduzíveis, mas que se abrem 
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como espaço de diálogo de palavras e contrapalavras. (GERALDI, 2013, p. 
08) 
 
 

 Assim, alinhando as nossas discussões apresentadas nos capítulos anteriores e o nosso 

processo de construção desta dissertação, afirmamos o feedback como uma ação discursiva da 

docente para gerenciar a aula, organizar as tarefas e as atividades de ensino e aprendizagem, 

orientando os alunos a compreenderem as dinâmicas interativas do cenário discursivo da aula. 

Por isso, reiteramos os dizeres de Souza (1996), quando a autora argumentou que o enunciar 

no ambiente aula   
 

aloja as contradições dos contextos extra-escolar  que, com as variadas 
experiências, seus sujeitos as acumulam, marcando-a com as concepções e 
exposições de pontos de vista, manifestando-se os discursos de seus 
participantes. A fala da sala de aula é material: passível de averiguação, 
constatação e refutação. Além disso, se revela e se desvela nas situações 
criadas pelos seus protagonistas. É uma fala representada pelas situações de 
ensino [...] a sala de aula é um contexto favorecedor de interação, cercada 
por atividades de linguagem que não são, exclusivamente, linguísticas, 
apoiada em estratégias pedagógicas como: diálogo, debate, a discussão, a 
entrevista, a pergunta. Essas estratégias vestem a sala de aula, enquanto 
contexto interacional. (SOUZA, E. 1996, p. 12) 

 

 Sob esse viés, buscamos revelar a compreensão da aula como gênero discursivo e a 

necessidade de construirmos pesquisas que contribuam para a formação e a atuação do 

professor na sala de aula.  

 Dessa forma, filiamo-nos à concepção teórica da palavra como signo ideológico e a 

linguagem como interação verbal e fenômeno social, pois acreditamos que pesquisas que se 

apropriem dos referenciais da teoria dialógica da linguagem do círculo de Bakhtin tendem a 

contribuir para os gestos de transposição didática que atualizem as metodologias do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Por conseguinte, a investigação dos feedbacks, presentes na sala de aula, tende a 

contribuir para a apropriação de práticas de ensino, por parte dos docentes, que privilegiem os 

espaços de dialogia como aspecto relevante para a construção do conhecimento didático sobre 

a língua e seu ensino. Nesse ponto, destacamos, por exemplo, o quadro 12, turnos 119 e 120, 

quando as alunas expõem que os dizeres delas são considerados pela docente. Tal ação 

evidencia o fato de que, quando há esse retorno, essa abertura para a dinamização da palavra, 

o discente entende que ele tem potencial para trazer novos conhecimentos, refutar sobre esses, 

transformar e formar novos saberes, principalmente, em relação à língua e a linguagem que 

são sociais, culturais e dinâmicas.   
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Portanto, entender a aula como um gênero discursivo é compreendê-la como um 

espaço no qual há a presença de vários discursos presentificados nos enunciados que ora se 

intercalam, ora se opõem e ora se compõem, ou seja, é compreender o ambiente aula como 

uma espaço de reconstrução de identidades que envolvem práticas linguísticas (na qual o 

discurso se materializa) e práticas não linguísticas, mas de língua(gem) composto pelo espaço 

social, histórico e cultural.  

Assim, com base nas discussões apreendidas e por entender a linguagem como um 

fenômeno social, é possível creditar que o feedback compreende um movimento discursivo 

que enriquece o conhecimento perpassado dentro do ambiente aula, pois, ao  convidar e 

valorizar os dizeres dos alunos, o professor não só torna a prática de ensino e aprendizagem 

mais simétrica, como faculta ao aluno desenvolver um pensamento reflexivo e questionador 

dentro da sociedade na qual vive.  

Nessa perspectiva, evidenciamos os dizeres de Sousa (2002), quando a autora valora a 

importância de estudos sobre os dizeres, na relação de alteridade, presente no gênero 

discursivo aula e desses serem cada vez mais investigados. Sousa (2002) destaca que  
 

 
antes afirmei, na análise da materialidade linguística, não podemos recorrer 
apenas a elementos linguísticos explícitos que, em princípio, servem para 
ligar uma fala a outra. Afinal, a relação entre enunciados nem sempre supõe 
a existência de marcas linguísticas explícitas. Trata-se, assim, de analisar a 
emergência do dizer na sua relação com outro(s) dizer(es) – explícitos ou 
recuperáveis a partir de suas condições de produção – buscando 
compreender os efeitos de sentido que provoca essa emergência em tais 
condições. E essa emergência demonstra a existência não apenas de 
regularidades discursivas. Dessa forma, essas questões levam-me a optar por 
trabalho de interpretação dos dados numa perspectiva intradiscursiva e 
interdiscursiva, capaz de responder ao discurso de sala de aula como 
acontecimento discursivo. Em outras palavras, é preciso não perder de vista 
que todo discurso se instaura na atmosfera do “já-dito”, ou seja, todo 
discurso é sempre constituído por outros discursos, que já falaram sobre o 
mesmo objeto, com os quais mantém uma relação de aceitação ou de 
discordância. (SOUSA, 2002 p. 63) 

 
 

Destacamos, então, que o conflito de vozes evidencia os valores mutáveis e 

concorrentes do espaço social ideologicamente constituído, que é a sala de aula. Dessa forma, 

com o nosso estudo sobre as ações discursivas evidenciadas no gênero discursivo aula, 

buscamos demonstrar que, quando a dialogia é privilegiada, esse ato possibilita movimentos 

discursivos que se tornam relevantes para a construção e transformação do conhecimento 

didático sobre o processo de ensinar/aprender.  
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 Considerando esses apontamentos, enquadramos a nossa pesquisa como um tijolo a 

mais para contribuir com a formação do docente e para a compreensão do feedback como uma 

ação didática que é expressiva da dinamicidade que envolve a interação verbal entre 

professor/aluno(s), como as análises das aulas evidenciaram.   

 Por último, reiteramos que um bom profissional é aquele que compreende que pode 

haver início para começar a estudar, mas que não há fim, já que o ensino e a aprendizagem, 

para um docente, são um processo contínuo e inacabado. Como reitera Freire (1987, p. 44): 

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.” 

Dessa forma, compreendemos que um bom professor: senta e estuda, pois, assim, poderá ficar 

de pé para ensinar e aprender. 
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ANEXOS  
 

 

Aula 1 – 2º ano B 

 Transcrição 2 ano B – (aula de 100 minutos) F.  

1 Professora Ana – BO:M dia ... vamos lá? ... ((alunos chegando e sentando)) ... Página 
331 ... hoje o assunto que vamos ver é sobre o social né ... e como fazer uso das 
palavras no meio em que a gente vive né... porque as palavras ...  ... nós devemos 
saber usar as palavras ... devemos PEN:SAR antes de FALAR:MOS ... por causa dos 
sentidos das palavras né ... então a gente deve saber usar as palavras ... saber como 
empregar as palavras a partir do contexto social ... do que elas podem significar ... do 
que elas podem dizer por causa da história que tem ... então a gente deve ter um senso 
crítico ... deve pensar antes de usar as palavras ... ok? ... página 331 ... VAMOS ...  
abram aí ...  

n-f 

2 Al Augusta – esse livrão ... doe até os braços X 

3 Al  Paloma – oh professora ... esse livro é tão grande... que quebrou até minha outra 
bolsa ... tive que comprar outra ((risadas)) 

X 

4 Al  Bete – QUE PÁGINA?  X 

5 Profª – página [331 n-f 

6 Al  Bete – lá vem o chaves... chaves... chaves  X 

7 Al  Damaris– me empresta o livro aí ... a pessoa não traz livro (risadas)... não traz 
caneta... NÃ:O SEI o que faço com uma pessoa dessa  

X 

8 Al  Verônica-  uma vez eu te emprestei e tu gastou a tinta toda  X 

9 Al  Paloma – AH DOIDO ... depois eu que sou pobre  X 

 ((conversas paralelas)) ...   

10 Prof – Psiuu ... PRONTO .... bora começar? ... intervalo acabou  n-f 

11 Al  Paloma – pode começar pro  X 

12 Prof -  deixa o pessoal se acalmar lá traz ... Psiuu ... PSIUU  n-f 

13 Al  Paloma – (leitura de um texto do livro didático) “sei que algumas pessoas me 
consideram política correta ... ( ) algumas tratando a expressão como elogio ... outras 
com desprezo e deboche ... sinceramente não me considero elogiada ... acho esse 
negócio de politicamente correto uma tremenda bobagem ... ( ) que diabos quer dizer 
o advérbio nessa expressão ... mas acho que se pode discutir o que é correto e 
incorreto no trato com as pessoas e isso inclui a linguagem ... até parece que as 
palavras não tem importância nenhuma ... se não tivessem ficaríamos tão felizes com 
algumas que nos são ditas e tão curiosos com outras ( ) há tantas discussões a respeito 
( ) tempos atrás usei a palavra velho em uma coluna no caderno de esporte da folha 
de São Paulo ... eu dizia que é um absurdo haver pessoas no ginásio ( ) eram 
torcedores enfurecidos capazes de agredir um velho ... que é um sinal gritante de 
problemas na sociedade ... o fato de já não respeitarmos velhos, mulheres e crianças 
... pois bem ... recebi uma bronca de um leitor ...  para quem eu não devia dizer velho 
... e sim usar a palavra idoso ... que eu acho feia ( ) forçada ... para mim velho não é 
ofensa tanto quando novo ou jovem não é elogio ... é só circunstância ... eu quero 
ficar velho ... adoro roupa velha ... meus livros velhos ... casas velhas ... mas há 

x 
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palavras que realmente prefiro não usar e recomendo que as pessoas não usem ... 
incluindo meus colegas jornalistas ...  e quer ver como vocês vão entender e 
concordar comigo ... tanto que ( ) de fato elas ( )” ...  

14 Profª  -PSIU  n-f 

15 Al Paloma “( ) tem uma carga pejorativa ... tão negativa que não são mais usadas ... é 
melhor falar em Hanseníase ... uma doença com tratamento e cura   (  ) eu ainda 
batalho ( ) .. viciado é uma delas  ... vício tem um sentido de defeito moral é o oposto 
de virtude ... mas dependência é uma doença ... não uma fraqueza ... além disso é 
comum usar viciado para usuário de drogas ... e não dependente o que é um termo ( )  
e serve para aumentar ainda mais a ( ) ... uma discussão séria sobre palavras 
aconteceu outro dia por causa da famosa desavença entre grafite e um argentino ( ) 
afinal dirigir-se a alguém como negro é uma ofensa .. depende José Geraldo ( ) em 
um texto brilhante na folha resumiu ... entre minha negra dito como afeto por um 
homem apaixonado ...  e negra dito com rispidez por uma patroa ... há um abismo 
cavado  por séculos de história ( )” ... Não?  

X 

16 Profª  - Não  ... ((conversa paralela)) ENTÃO ... o texto fala da questão das palavras 
... né ... politicamente corretas ... e de algumas palavras ... que pelo contexto que são 
usadas podem assumir um sentido mais pejorativo né ... mais assim ... agressivo ... ou 
pode também adquirir um sentido de afetividade ... dependendo da palavra e do 
contexto ( ) ... eu vou fazer a correção da seguinte forma ... dividir a turma em dois 
grupos ... um grupo vai fazer uma pergunta e o outro vai responder e assim a gente 
vai alternando ( ) o que respondeu depois faz a pergunta e o outro responde ( ) BORA 
... Quando eu tou falando de grupo ... eu tou falando de todos e a notinha aqui ... e eu 
vou avaliar quem está participando tá  ((conversas paralelas)) ... vocês fazem a 
pergunta e o de cá responde ... bora lá  

n-f 

17 Al  Milena-  nós perguntamos e eles respondem  X 

18 Profª – essa primeira questão sim ... depois troca  ... [psiu presta atenção viu grupo n-f 

19 Al  Cláudia [ ( )  ... uma postura bastante atual ... o que é politicamente correto ... qual 
o significado dessa expressão? ((conversas paralelas))  

X 

20 P – PSIU ....  vamos   n-f 

21 Al  Sandra – é pra responder?  X 

22 P – claro  n-f 

23 Al  Sandra – mas que eu acho que tá errado  X 

24 P – se tiver a gente concerta ... correção é pra isso ... se preocupa não ... é a 1 P-> S  P-
) 

25 Al  Sandra – não vai me corrigir agora NÃo ... se tiver errado ... viu? se tiver certo 
pode ((risos)) 

X 

26 P – não  ... não sou eu quem vai corrigir é o outro grupo((risadas da turma))   P->S  P-
)  

27 Als – ( ) ah professora ((conversas paralelas))  X 

28 P – PSIU ... vamos lá  n-f 

29 Al  Sandra – ( )  sei que algumas pessoas me consideram politicamente correta ... tá 
assim  

X 

30 P – mas ela quer ... QUAL o si:gnificado dessa expressão ... o que é politicamente P-> S  P-
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correto ... entendeu? ... então ... ) 

31 Al  Sandra – a essa eu não sei não  X 

32 P – mas é o grupo ... vai o grupo ... nã:o é só Sandra NÃo ... respondem aí  P-> S  P-
) 

33 Al  Paula – mas o meu tá igual ao dela X 

 ((risos))   

34 P – como assim tá idêntico? ( ) ...  n-f 

35 Al  Maria -  ( )  X 

36 P – então... que que é politicamente correto ... bo::ra grupo   n-f 

 ((risos))  

37 Al Damaris – BORA Sara ... tá com o livro de português pra quê? ((essa aluna é do 
grupo que fez a pergunta)) 

X 

38 Al  Sara – oh professora ... é que o meu tá errado  X 

39 P- bo::ra gente ... OH a gente vai esperar a resposta viu? ...  ( )  eu não sei ... eu não 
sei  por que esse medo de errar ... o que tem demais em errar? ... todo mundo erra ... 
sabiam disso? ... bora ... só aprende assim ((conversas paralelas))  

 P-) 

40 Al  Sara –  o melhor jeito de falar sem ser ignorante ... tá errado num tá? ... Mas ... oh 
professora ... deixa pra corrigir no caderno ((risos)) ... viu professora? ... deixa pra 
corrigir quando a questão tiver certa ((risos)) oh professora ... esse povo mata a gente 
na pirraça depois ... a gente sofre  

X 

41 P – politicamente correto? ...  P-> S  P-
) 

42 Al  Paula – Oh professora ... desiste disso  X 

43 P – nã::o ... não mesmo ... já falei que errar não é o problema ... o problema é não 
aprender e a gente aprende errando ... vamos deixar  com essas besteiras ... VIU? 
Quero isso aqui não ... eu não sei o que faço com vocês ... eu que sofro ((risos)) 

P->  P               
P-) 

44 Al  Verônica – vai Maria X 

45 Al  Paloma – ah professora entendi agora a questão ...  X 

46 P – então fala pra gente  n-f 

47 Al  Paloma – é qual o significado ... né professora?  x 

48 P – da expressão  n-f 

49 Al  Bete  – politicamente correto quer dizer sem gírias essas coisas né? ... como o 
texto fala aqui oh ... que minha nega dita com afeto por um homem apaixonado ... 
tipo assim sem preconceito ... politicamente correto ... não existe as gírias ... 

X 

50 P – você tá falando aí tá escrita do te:xto  P-> B  
P-) 

51 Al Bete – isso  X 

52 P – e vocês o que vocês acham?  n-f 
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53 Als ((alguns alunos)) tá certa  X 

54 P – NÃO ... gente ... vamos responder ... tenho certeza que vocês colocaram coisas 
diferentes aí no caderno  

  P-) 

55 Al  João – significa o que é certo e o que é errado falar  X 

56 P – politicamente correto ... vocês estão colocando assim na linguagem né? no texto 
... politicamente correto seria o quê? A pessoa correta... é  uma atitude correta ... 
aceita pela sociedade ... [( ) no texto né  

P-> J  P-
) 

57 Al  João – [ ( )  X 

58 P – vamos desapegar do texto o que ... o que significa a expressão politicamente 
correto ... o que está politicamente correto  

P-> J  P-
) 

59 Al  Sandra – não tem haver com política não né ? X 

60 P – politicamente no sentido de so:cial mesmo ... a questão SOCIAL ser 
politicamente correto é o quê? ... é a atitude de agir de forma correta ... é agir da 
maneira que a sociedade aceita ... que aceita socialmente ok ... o grupo social em que 
se vive ... em que se mora ... eu quero que vocês elabore as respostas de vocês ... 
então ...  ... o que seria politicamente correto ... Lucas ... Sara  [ (  )  

P-> S  P-
) 

61 Al  Silvia [ ( )  X 

62 P – eu sei ... MAS  ( ) ((conversas paralelas)) ... ... a questão está sendo discutida aqui 
pode falar ... o que seria politicamente correto ... a agente já lançou aqui a discussão 
né? ... agora e formular uma resposta para o outro grupo ... ... BORA ... ... tem um 
detalhe se não der tempo corrigir toda eu fico aqui até:: ... 

P-> S  P-
) 

63 Al  Damaris– BORA gente .... tem muita cabeça funcionando aí  X 

64 P – todo já teu as contribuições agora é formalizar aí ...  ... a gente tá falando o tempo 
todo aqui gente ... ... politicamente correto é uma atitude o quê?  

P-) 

65 Als – CORRETA  X 

66 P – uma atitude correta ... mas do ponto de  vista de quem  P-) 

67 Al Sandra – da sociedade  X 

68 P – da socieda:de ...  é a atitude são os pensamentos ... as ações que a sociedade 
aceita como correta ...    ... não é ... ... então vamos para a outra agora ... oh  (  ) pra 
copiar não  ... é pra falar  ... letra a) ... o grupinho LÁ do fundo vai responder pra mim 
... prestam atenção aí ... bora lá Fabiane ler aí ...  

P-> S  P-
) 

69 Al  Damaris -  vai logo ( )  X 

70 Al  Vitória – ((lendo a pergunta)) “a autora do texto assume que considera esse 
negócio de politicamente correto uma tremenda bobagem ...  ( ) ... justifique sua 
opinião” ...  

X 

 ((conversas paralelas))   

71 P – oh ... no inicio do texto ela fala que “acho negócio de politicamente correto uma 
tremenda bobagem ... que diabos quer dizer o advérbio nessa expressão” ... ai: depois 
ela começa ... “mas acho que se pode sim discutir o que é correto e incorreto no trato 
com as pessoas ... isso influi na linguagem” ... aí vem a pergunta aqui ... “a autora do 
texto afirma que considera  negócio de politicamente correto uma tremenda bobagem 
... como no texto ela justifica essa opinião?” ... PSIU ... ((conversas paralelas)) ... 

P-) 
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então 

72 Al  Damaris – profe:ssora  o tempo tá passando e eu quero minha resposta (risos) X 

73 Al  Marilda– AH DAMARIS ... elabora sua resposta sozinha  X 

74 P - existe a palavra corre:ta e a incorre:ta? Existe a palavra que é po:liticamente 
corre:ta segundo a autora do texto?  

P-) 

75 Als – ((alguns alunos)) [SIM  X 

76 Als – ((alguns alunos)) ]NÃO  X 

77 P – existe OU nã:o? E por quê? ... respondem aí pra nós ... ... ((alunos discutem sobre 
a questão)) ... ... ela acha que isso de politicamente correto é uma bobagem né? Como 
ela justifica isso? ... ... Ela cita alguns exemplos aqui ... que as palavras são usadas em 
situações diversas né ...  e para cada situação a palavra pode ter uma conotação 
diferente ... então como ela justifica isso? ... ...  

P-) 

78 Al  Damaris – duas horas depois ...  X 

79 Al  Maria– você roubo a caneta de Marilda ... ((entre risos))  X 

80 P – PSIU ... não desfoca  n-f 

81 Al  Damaris – três horas depois  X 

82 P – PSIU DAMARIS ((chamando a atenção da aluna))  n-f 

83 Al  Paloma – Que algumas palavras como velho não é ofensa para algumas pessoas ... 
como outras acham que chamar o idoso de velho é ofensa ... então ... a depender da 
situação tem um sentido diferente ... então ... ...  

X 

84 P – e:ntão: ... ela justifica como? ... ela da exemplos ... ela da a opinião dela.. usando 
exemplos ... quais são os exemplos?  

P-> P  P-
) 

85 Al  Paloma – ela diz que “pra mim velho não é ofensa ... assim como novo não é 
elogios ... é só circunstâncias”   

X 

86 Al  Bete -  tem outra parte aí ... que ela fala do negro ... minha negra de forma 
carinhosa e outra como a patroa fala como a empregada ne ... 

X 

87 P – ISSO ... então depende do contexto né ... como vocês colocaram aí ... da situação  P-> B-P  
P-) 

88 Al Bete – depende da forma como a pessoa fala  X 

89 P – mui:to bem ... e também tem até algumas palavras que ela fala...  que ela não usa 
né? e da sugestão para os colegas não usarem... pra eles não usarem determinadas 
palavras e trocar por outras ... ne isso? Então ... ela coloca aqui que quando se fala 
politicamente correto é como se as palavras tivessem um significado próprio ... um 
sentido maior ... e as palavras realmente exercem influências na vida da gente ... 
existem palavras que nos deixarão felizes e palavras que nos deixam triste a depender 
da situação ... a depender do momento... do nosso estado de espírito ne? ... Letra b) ... 
Cláudia 

P-> B  
P-) 

90  Al Cláudia-  “Por que de  acordo com o texto é preciso discutir também o uso que se 
faz das palavras?”   

X 

91 P – acho que a gente até já respondeu ... mas vamos formalizar isso né ...  por que de 
acordo com o texto é preciso DIS:CUTIR também o uso que fazemos das palavras? ... 
... ... OH ela coloca aqui no trechinho ... “até parece que as palavras não tem 

n-f 
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importância nenhuma” ... por que a gente tem que discutir o uso das palavras? ... ... 
lembram da palavra hanseníase? ... Então ... trocar lepra por hanseníase ... por que ... 
... qual o questionamento que ela faz aí ... por que é preciso discutir o uso das 
palavras ...  

92 Al Sandra – Porque [ X 

93 P – [leia as respostas que vocês colocaram aí no caderno  n-f 

94 Al Sandra – a minha não tá batendo nada com nada  X 

95 P – não tem importância ... a gente corrige  P-> S  P-
) 

96 Al Sandra – Porque até para que as palavras não tenham importância nenhuma  ( ) .... 
então se não tivessem não ficaríamos felizes com algumas e tão tristes com outras   

X 

97  P – é ... você tirou um trechinho do texto aí né? ... se as palavras não tivessem 
realmente sentido ... SIGNIficado ... se elas não exercessem essa influência na vida 
da gente ... não é ... que algumas nos deixam tão felizes ao passo que outras nos 
deixariam tão triste né ... então ... a gente sofre essa influência das palavras ... mas 
agora eu quero ouvir outras respostas ... ... o que vocês colocaram aí no de vocês ... 
por que essa importância em discutir o uso das palavras ... o uso da linguagem  

P-> S  P-
) 

98 Al Paloma– porque falar de forma errada ... usando uma palavra não adequada pode 
machucar as pessoas  

X 

99 Al  Bete – as pessoas podem se sentirem ofendidas ... e ficarem magoadas com 
determinadas palavras  

X 

100 P – ISSO...  muito bem... falar errado ... e o que é esse FALAR errado?... é o falar 
errado que ela colocou a depender do momento né ... das escolhas das palavras ... da 
escolha da expressão que se vai usar: ... então a depender da expressão:: ... a depender 
da pala:vra ela pode magoar ... mas pode deixar feliz né? ... então... por isso as 
palavras exercem influência na nossa vida ... por isso esse cuida:do em escolher a 
palavra que vai ser usada ... ... cadê meu caderno?  

P-> B  
P-) 

 ((conversas paralelas))  

101 Al  Carla  – deixa eu falar ...  X 

102 Al  Paloma –CARLA QUER FALAR ... fala Carla  X 

103 P – fala Carla n-f 

104 Al  Carla–  Que cada palavra ... ou uma expressão ...  tem um sentido ... e que cada 
sentido depende do jeito que a pessoa fala ... da forma ... e isso afeta os outros  

X 

105 P – I:sso ... muito bem ...  P-> C  
P-) 

106 Al  - Paloma – vale quanto isso aqui professora?  X 

107 P – va:le ponto ... ok? ... GENTE .. Psiu .... então... é importante porque ... 
complementando o que vocês disseram ... a forma como se usam determinadas  
expressões ... o momento que você u:sa ... para quem você u:sa ... vai acarretar um 
sentido né ... então a linguagem ... as palavras ... vão exercerem e:ssas influências 
positivas e negativas na vida da gente ok? ... questão 2 ... agora é vocês vão fazer as 
perguntas  

P-) 

108 Al Carla – ((ler a questão)) “a autora diz que foi repreendida por um leitor por ter 
usado o termo velho em um de seus textos ... considerando a discussão sobre o que é 

X 
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politicamente correto na linguagem ... explique o que teria levado o leitor a 
considerar o termo inadequado?” 

109 P – o que que vocês acham ... o que vocês colocaram aí?  n-f 

110 Al  Milena – é letra a)?  X 

120 P- é ...  o itenzinho aí ... o da setinha ... então ... considerando a discussão sobre o que 
é politicamente correto na linguagem ... o que teria levado o leitor a considerar esse 
termo inadequado? ... o que vocês colocaram aí? 

n-f 

111 Al  Milena – eu acho que troquei ... essa aqui que respondi é a de baixo  X 

112 P – o que também tem haver olha aí ... o cuidado com o termo velho ... por que velho 
é inadequado?  

P-> M  
P-) 

113 Al  Cláudia  – Por conta do preconceito  X 

114 P – sim: ... por conta do preconceito ... qual a diferença entre velho e idoso?  P-> C  
P-) 

115 Al Carlos – eu acho que nenhuma  X 

116 P –hum ... então por que que velho ofende e idoso não?  P-> C  
P-) 

117 Al Carlos – oh eu acho que é a maneira de falar professora ... eu acho ... como ela 
colocou no texto  

X 

118 Al Milena – porque velho não é uma palavra politicamente correta  X 

119 P – ... isso ... velho não é uma palavra politicamente correta ... que mais? P-> M  
P-) 

120 Al Vitória – porque idoso é uma forma de respeito  X 

121 P – a palavra idoso parece que (dar mais respeito) ( ) ... muito bem! ... que mais ... 
alguns de vocês disseram que velho e idoso tem o mesmo sentido ... o que a gente 
pode dizer sobre isso ...  

P-> V  
P-) 

122 Al Vitória – que não  ( )  X 

123 P – porque tem o uso né? se você disser aquela pessoa é velha e diferente de dizer 
aquela pessoa é idosa né?  

P-> V  
P-) 

124 Al João – assim oh professora ... porque falar velha quer dizer que não presta mais ... 
já tá velho ... ninguém quer usar  

X 

125 P – AH! Isso né? porque pra sociedade velho é aquilo que não presta ma:is ... né ... é 
como se fosse algo para ser encostado ... não serve pra mais nada ... não é mais 
produtivo né isso? ...  Então ... também tem esse sentido né? ... a palavra velho ... por 
isso que idoso é politicamente correto ... vocês concordam? ...  

P-> J  P-
) 

126 Als – SIM  X 

127 P – letra a N-F 

128 Al Milena –“ a autora não concordou com a opinião do leitor ... que argumentos ela 
usa para justificar sua discordância?”  

X 

129 P – então ... quais são os argumentos que ela utiliza? N-F 
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130 Al Sandra– ela diz “pra mim velho não é ofensa ... tanto quando novo ... ou jovem 
não é elogio é só circunstância .. eu quero ficar velha ... adoro roupa velha ... meus 
livros velhos ( )” ... 

X 

131 P – I:sso ... ela usa a palavra ve:lho em várias situações e que pra ela a palavra tem 
sentido positivo ... vocês concordam?  

P-> S  P-
) 

132 Als – SIM  X 

133 P – então ... vamos pra b ... Paloma ler aí N-F 

134 Al Paloma – “no texto criticado ...  a autora usou o termo velho substantivado ... 
agredir um velho ... não respeitarmos um velho ... é no texto transcrito na página 
anterior o termo também é utilizado como adjetivo ... roupas velhas ... meus livros 
velhos ... casas velhas ... o fato de o mesmo (termo poder ter) uma função adjetiva ou 
substantiva poderia explicar a bronca do leitor ... justifique” ...  

X 

135 P – o que que vocês acham? ...  N-F 

136 Al  Silvia – oh... eu coloquei que não ... porque vai contribuir sempre para o 
preconceito  

X 

137 P – Veja Silva ...  se pensarmos que essa é uma questão de circunstâncias ... O VE:lho 
... quando usado como substantivo nem sempre tem a intenção de ofender né ... 
então... nem sempre pode ser considerado como uma forma preconceituosa né ... 
(como usado como adjetivo) também não ... gosto de roupa velha ... velha aí pra ela 
não é uma ofensa ... gosto de casa velha ... eu quero ficar velha ... né ... então .... pra 
ela é uma questão de circunstância ... de situação ... 

P-> S  P-
) 

138 Al  Silvia – entendi professora X 

139 P – Vocês também concordam? Vocês que têm que me dizer ... se também 
concordam ou discordam ... pra eu saber 

  P-) 

140 Als – SIM  X 

141 Al Paloma – eu concordo também ... porque vai da situação ... vai do que a pessoa tá 
querendo dizer quando fala velho ... negro ... o que ela quis ... se foi ofender ou não  

X 

142 P – exatamente ... muito bem ... como alguns de vocês disseram e Paloma afirmou ... 
a situação também é importante ... ela que vai dizer pra gente junto com as palavras 
... se aquela palavra ... frase né ... ou expressão teve a intenção de ofender ... de 
machucar ... mas também a autora do texto diz que têm algumas palavras que mesmo 
na situação  ... não tem a intenção de ofender ... mas que devemos eviTAR  ... por 
causa da carga pejorativa que elas carregam né?... como viciado ... lepra  ... certo? 
Vocês entenderam?  

P-> P  P-
) 

143 Als – SIM  X 

144 P – você compreendeu Sandra? N-F 

145 Al Sandra –  sim ... depende da história da palavra .. né professora? X 

146 P – Sim: ... depende do senti:do que aquela palavra carrega ... às vezes a memória que 
aquela palavra dita trás consigo é muito forte e deve ser evitada ... porque lembra 
coisas muito ruins né? ... como a lepra ... que lembra que as pessoas eram retiradas do 
convívio social: e ficam aquém da próprio sorte ... não viam mais seus família:res ... 
eram desprezadas e tratadas como pessoas indignas ... que sofreram um castigo cruel 
dos deuses ... porque fizeram algo de mu:ito errado ... hoje a gente sabe que a 
hanseníase é uma doença ... que tem cura e que não precisa tratar a pessoa doente 
dessa maneira ... vocês entendem? ... por isso que a autora fala ... pra evitar certas 
palavras né?  ... pelo PESO que essas têm na sociedade ... pelo que elas di:zem: pra 

P-> S  P-
) 
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gente né ... melhor ... pelo que elas nos fa:zem lembrar né ... entenderam?  

147 Als – SIM  X 

148 P – então... vamos pra 3 ... vocês pra eles .. va:mos  N-F 

149 Al Cláudia – quem vai ler? X 

150 Al Damaris – EU NÃO ...  X 

151 P – nã:o se preocupem ... eu vou anotar quem tá participando ... se preocupem não ... 
((conversas paralelas)) ( ) PSIUU  

P-> D  
P-) 

152 Al Paloma – “no texto quais termos ( ) ..  X 

153 P – PSIUU ... perai oh ... já estão perguntando aqui e vocês ainda não ficaram quietos 
... bo:ra ... fala aí de novo  

N-F 

154 Al Paloma – “no texto quais termos a autora ( ) ... ((barulho)) explique por quê?  X 

155 P – qual termo que ela prefere não usar?  N-F 

156 Al Verônica  – politicamente correto?  X 

157 P – se:rá? ... é qual O TER:MO que ela acha que nós não devemos usar ... ela fala 
assim oh ... que em alguns momentos ela prefere não usar determinadas palavras ... 
lembram? ...  [ela cita  

P-> V  
P-) 

158 Al Cláudia – [ah professora lembrei ... é a gente né?  X 

159 P – sim ... diz aí pra nós ... quais são essas palavras ... me tragam meu caderno aí ... já 
anotaram todos né? ... os nomes ... ... então ... vamos lá ... fala aí  

P-> C  
P-) 

160 Al Claudia – oh foi como a senhora falou aquela hora né ... que algumas palavras têm 
pe::so né? ... então devemos evitar ... aí a autora diz lá ... a lepra ... o viciado né ... por 
causa do peso ... aí ela diz que ... ela fala que vai falar pros colegas dela também não 
usarem ...  né isso ... 

X 

161 P – muito bem: ... que mais? P-> C  
P-) 

162 Al Carlos – oh professora ... ela escreve assim oh ... “tem uma carga tão pejorativa ... 
tão negativa que não são mais usadas”  

X 

163 P – i:sso  P-> C  
P-) 

164 Al Carlos – é melhor falar com outras ... né X 

165 P – i:sso ... no lugar de lepra... por exemplo... usar a palavra hanseníase né?  P-> C  
P-) 

166 Al Janaina  – ( )  X 

167 P – é ...  mas aí ela justifica por uma questão histórica ... ... ((conversas paralelas)) 
OK ... OK ... OH prestem atenção ... tem outra palavra que ela fala aí ...  além de 
lepra ... qual é?   

P-> B  
P-) 

169 Al Paloma – vicia::do  ... professora  X 

170 P – i::sso ... a palavra viciado né ... que pra ela tem esse sentido mais negativo ... num P-> P  P-
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é? ... ok ... vamos pra próxima então  ) 

171 Al Silvia  – ( ) ... “poderia explicar o fato de que eles sejam considerados 
inadequados para o autor”  

X 

172 P – hum ... por quê? ...  ... oh vocês citaram as palavras lepra e viciado e vocês 
citaram ... já comentando sobre elas né ... esse comentário seria a resposta da letra a) 
... então ... respondem aí. 

P-> S  P-
) 

173 Al Sandra – porque ... por exemplo ... elas têm uma carga tão ... tão  negativa ... tão 
pejorativa que:: ... não são mais usadas ... as pessoas evitam de falar ... usando elas ... 
porque isso pode machucar a outra pessoa ... aí ... essas palavras ... devem ser 
evitadas ...  

X 

174 P -  exatamente ... é ... lembram que as pessoas leprosas elas eram banidas né ... 
afastada do conví:vio ... do cotidia:no ... porque a lepra é contagiosa... por isso as 
pessoas se afastavam os leprosos ... então ... quando falamos lepra ... lembra né ... 
imagina aquela situação ... alguém que tem uma doença contagiosa que deve ser 
afastada da sociedade ... então ... esse é o pensamento internalizado né ... é a mesma 
coisa com a palavra ... qual foi a palavra?  

P-> S  P-
) 

175 Als  - VICIADO  X 

176 P – I:sso ... então ... ela coloca aqui ... que o viciado ... que o vício tem um sentido ... 
que é o defeito ... que defeito é esse?  

  P-) 

177 Al Bete - moral ( )  X 

178 P – exatamente...  um defeito moral ... né?  ... isso nos  remete a essa questão do 
defeito moral ... e não de uma pessoa que precisa de ajuda ... o viciado ... um doente 
que tá precisando de ajuda ... certo ... então ...remete ao defeito moral ...  

P-> B  
P-) 

179 Al Bete  – então eu coloco que remete ao defeito moral  X 

180 P –. PSIU .... Letra b agora ... desculpa Bete não foi com você ... mas é que ... é mais 
importante vocês prestarem atenção e participarem do que anotarem no caderno ... 
prestem atenção ... parem de conversas ... participem da discussão ... vocês vão 
aprender muito mais ... né ... depois vocês fazem em casa ... lembra do que a gente 
falou aqui na sala ... viu? Bora .... letra b  

P-> B  
P-) 

181 Al Vitória  – “na afirmação de Jose Geraldo ( ) citada no último paragrafo do texto ... 
ajuda a entender porque uns termos são negativamente denotados ... podemos afirmar 
que basta eliminar os termos para que a postura preconceituosa deixe de existir?”  

 

182 P – e aí ... eliminando os termos o preconceito deixa de existir?  N-F 

183 Als – NÃO  X 

184 P – nã:o ... por quê?  N-F 

185 Al Verônica  – o preconceito tá nas pessoas  X 

186 P – também ... mas o preconceito tá ligado a quê? ... ... oh gente ... é só analisamos ... 
o preconceito tá ligado a postura ... ao pensamento ... as atitudes ...  e não exatamente 
a palavra ... né? porque você pode usar o termo hanseníase .. por exemplo ... e 
continuar com o preconceito ... você pode usar a palavra idoso e continuar com 
preconceito ... com maus tratos ... que mais  

P-> V  
P-) 

187 Al Paula – o respeito né ... não continuar mais com o preconceito X 

188 P – sim: ... isso né? ... o respei:to ... a valorização: ... num é porque o preconceito ( ) P-> P  P-
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não vai mudar só porque mudamos as palavras ... é preciso mudar o quê? ...  ) 

189 Al – Carla  ((entre risos)) oh pode parece besteira ... mas eu acho a educação né? ...  
tá faltando educação  

X 

190 P – muito bem ... exatamente ... a educação ... pra mudar a postura ... a forma de 
pensar das pessoas né? ... pra que elas vejam ... que o preconceito não leva a lugar 
nenhum ... só machuca as outras pessoas ... o que vocês aí ...  no caderno de vocês ... 
me digam  

P-> C  
P-) 

191 Al Paula ((entre risos)) a gente responde ... responde e a professora quer mais 
respostas ...  

X 

192 P – eu preciso saber ... eu preciso avaliar o que vocês estão sabendo ... fala aí o que 
você escreveu 

P-> P  P-
) 

193 Al Paula – sobrou pra mim ... eu e minha boca ... oh eu num sei se tá certo ... mas eu 
escrevi assim oh... mudar as palavras não vai acabar com o preconceito ... porque o 
preconceito tá na sociedade ... a sociedade cria os preconceitos e não as palavras 

X 

194 P – muito bem ... tá vendo ... vocês ficam com esse medo de tá certo e errado ... eu 
tou querendo saber o que vocês estão entendo do que a gente tá estudando ... o certo e 
o errado a gente vai vendo na discussão ... a gente vai aprendendo ... como a colega 
de vocês falou aí agora ... e como alguns de vocês disseram sobre a educação ... o 
respeito ... que o preconceito tá nas pessoas ... na sociedade ... a gente vê o quê? Que 
o preconceito nasce da forma como as pessoas são ensinadas ... como elas veem as 
coisas ... o preconceito é gerado pela sociedade ... a sociedade que distingue ... e as 
pessoas vão concordando sem questionarem o por quê ... sem pensarem se aquela 
atitude é certa ... é justa ... esquecem que todos nós somos seres humanos né ... e que 
devemos ser respeitados ...  então como vocês falaram ... o preconceito não tá nas 
palavras ... a gente evita usar aquelas palavras como um paliativo ... mas devemos 
pensar que muita coisa tem que mudar para acabar com o preconceito ... é isso que 
nessa interpretação de texto a gente consegue ver né ... 

P-> P  P-
) 

195 Al – Paloma  ((entre risos)) (pali) o que professora ... aí vem as palavras difícil  X 

196 P – paliativo ... como algo que serve para ajudar ... para melhorar a situação ... mas 
que por si só não resolve ... não muda ... não resolve o problema ... mas ajuda ... 
entendeu  

P-> P  P-
) 

197 Al Paloma  – entendi ... agora tou mais inteligente ... ((entre risos)) vou chegar em 
casa hoje dizendo que tudo é paliativo  

X 

198 Al Sandra – oh bicha besta  X 

 ((risadas))   

199 P – ((entre risos)) eu não sei o que eu faço com vocês ... va:mos (estala os dedos) 
voltar para a atividade ... e vocês ... vocês concordam com isso aqui ... vocês acham 
que mudar a palavra ... significa mudar a postura?  

N-F 

200 Al Maria  – não ( ) mudar a palavra não significa que vai mudar a forma como a 
pessoa pensa  

X 

201 P – não garante né? ... que a pessoa vai pensar e agir diferente ... porque tá usando 
uma palavra ao invés de outra  ... que mais ...  

P-> M  
P-) 

202 Al Sara  – tem que mudar a pessoa ... ((entre risos)) a pessoa não ((risadas da turma)) 
...  a forma da pessoa ver as coisas ... pra ela ver que o preconceito existe ... porque 
oh ... as pessoas não ver que todo mundo é igual ... mas que tem aquilo que nos faz 
diferente ... mas que isso não significa ser pior que o outro né ... e o preconceito é 

X 
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achar que ele é melhor que a gente . 

203 P – exatamente ... muito bem ... é a conduta né ... ok ...  ... muito bem ... agora é a 
tirinha né? ... vamos lá ... é as questões 4 e 5 viu ... vamos...  

P-> S  P-
) 

204 Al Milena – agora eu me confundi ... quem vai perguntar pra quem ... porque uns de 
cá respondeu os de lá também ... então todo mundo respondeu ... e agora?  

X 

205 P – vocês: perguntam uma e eles a outra  N-F 

206 Al Milena  – hum  X 

207 P – bora ... ler aí  N-F 

208 Al  Milena  – eu?  X 

209  P – qualquer um ... ler aí a tirinha  N-F 

210  Al Paloma  – eu leio “o incrível homem que não tem conta em banco ... a fantástica 
mulher que não tem celular ... a bizarra garota que não tem [ (computador)”  

X 

211 P – [PSIU ... silêncio ou eu vou descontar ponto   P-) 

212 Al Paloma- “o inacreditável homem que não está no orkut ( ) ...  o autor da tira 
apresenta para o leitor uma série de pessoas o que chama atenção na caracterização 
que faz dessas pessoas?”  

X 

213 P – então ...  N-F 

214 Al Janaina – eu coloquei que as pessoas não estão inseridas no meio de comunicação   X 

215 P – é ... é ... olha só ... o autor da tirinha apresenta para o leitor um série de pessoas ... 
o que chama atenção na caracterização ...  é na caracterização que faz dessas pessoas 
...  então ... quando ele usa o incrível homem  ... quais são mesmo os adjetivos que 
são usados aí .. só os adjetivos  

P-> J  P-
) 

216 Al Paula  – incrível ... fantástico ... ( ) bizarro ... ( )  X 

217 P – ok ... essas pessoas que são incríveis ... que são fantásticas ...bizarras ... que são 
inacreditáveis ... o que que elas têm que chama a atenção? O que elas têm ... a 
características delas ... é nos mei:os de comunicação:? ... é só isso ...  

P-> P  P-
) 

218 Al Silvia  – ... elas estão longe do normal ... porque todo mundo tem essas né ... foi o 
que ele quis dizer  

X 

219 P – isso ... não é só nos meios de comunicação .... elas também não estão ... para a 
sociedade ... fazendo parte dela ... elas não estão fazendo uso de recursos que a 
sociedade tem como itens importantes  

P-> S  P-
) 

220 Al Beatriz – ( )  X 

221 P – ham? Não ouvi ... fala mais alto  N-F 

222 Al Beatriz – ( )   X 

223 P – bora gente ... não precisa olhar para o caderno ... basta prestar atenção no texto ... 
fala aí pra mim ...  

N-F 

224 Al Beatriz  ( ) (estereótipos) ( ) ...  X 

 ((conversas paralelas))  
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225 P – ( )  pronto ...  isso oh ... vocês ouviram ... repeti aí Bia ...  P-> B  
P-) 

226  Al – Beatriz – porque foram consideradas né ( ) por não terem ( ) como pessoas 
heroicas que ( ) então elas conseguem viver sem essas coisas ( ) ...  

X 

227  P – i:sso ... oh ... porque hoje em dia uma pessoa que não tem conta no banco ... ela 
não é como a maioria das pessoas né?... porque a gente precisa de conta no banco pra 
fazer muita coisa ... pra receber o salário ... então ... ele coloca aí que é ... que é como 
se a pessoa não conseguisse viver sem conta no banco... a pessoa que não tem celular 
né ... hoje em dia não se consegue acreditar que alguém não tem celular ... parece 
inacreditável alguém conseguir viver sem o celular ...  

P-> B  
P-) 

228 Als – claro ((entre risos)) X 

229 Al Damaris – com certeza ...  isso aí oh é verdade ... isso é  X 

230 P – é ... e ele também fala das pessoas que não tem redes sociais ... o Orkut né  P-> D  
P-) 

231 Al Damaris  – tá atrasado ((entre risos))  X 

232 P- então ... o facebook ... né ... o email ... então?  N-F 

233 Al Paloma  – é que esse livro é velho professora ... no tempo do Orkut ...  Orkut ainda 
((entre risos) orkut ... 

X 

234 P – é Orkut ainda ... mas ele é de três anos atrás ... se não me engano ...  N-F 

235 Al Paloma – não existe mais orkut ...  X 

236 P – pois é ... ok ... vocês entenderam  essa parte ...  N-F 

237 Als – SIM X 

238 P – então ... agora vamos pra setinha ... Psiu ... a setinha   P-) 

239 Al Paloma – “a expressão” ... que nome é esse professora?  X 

240  P – ( ) ...  N-F 

241 Al Paloma– “em inglês significa show de aberrações ... ( ) o autor escolheu essa 
expressão pra dar título a essa galeria de personagens” 

X 

242 P – gente olha só ... show de aberrações ...por que aberrações ...  N-F 

243 Al Silvia  – ué porque são aberrações ... são coisas do outro mundo ...  X 

244 P – isso ... e quem são essas pessoas de outro mundo?  P-> S  P-
) 

245 Al Vitória  – as pessoas da tirinha?  X 

246 P – i:sso ... porque na tirinha essas pessoas são as aberrações da sociedade né ... então 
... quem são as aberrações da sociedade nessa tirinha?  

P-> V  
P-) 

247 Al Maria - isso aí que você falou  X 

248  P – sim ... mas eu quero ouvir de vocês ... vocês acham que nessa tirinha quem são as 
aberrações? ... o que a gente pode ver nessa tirinha que podemos considerar que essas 
pessoas são aberrações?  

P-> M  
P-) 
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249 Al Maria -  a pessoa que não tem celular né ... o outro homem lá que não tinha conta 
... ( ) internet  

X 

250 P – isso ... a pessoa que não tem email ... que não tem celular .. que não tem conta ... 
o autor fazendo uso da ironia né ... considerou que essas pessoas são aberrações ... 
porque elas não estão seguindo o padrão que a maioria segue ... elas estão vivendo 
sem alguns itens que a grande maioria já consideram tão essenciais que não podem 
mais imaginar que outra pessoa não tenha  ... ((conversas paralelas)) PSIU ... agora é 
o 5 ... bora lá ((conversas paralelas)) GENTE! Olha eu estou anotando ... oh celular 
na mão ... tá tudo anotado quem tá participando ... quem tá no canto e ainda não falou 
nada né ... tá tudo anotado ...  

P-> M  
P-) 

251 Als – vixe .. vixe  X 

252 P – pois é ... bora lá ... o cinco   N-F 

253 Al Paloma  – o pro agora é eles pra nós né  X 

254 P – é  N-F 

255 Al Carlos – ( ) “qual o termo que expressa em juízo ... ( ) o valor sobre elas ( )” X 

256 Al Paloma  – (em ( )  não um juízo)  X 

257 P – qual é o termo que expressa ...  N-F 

258 Al Paloma – oh professora esse juízo aqui é o juiz da lei?  X 

259 P – não ... juízo de valor ... ( ) qual o termo que caracteriza ( ) em cada pessoa  P-> P  P-
) 

260 Al Paloma – ah não é juiz ((entre risadas)) X 

261 Al Sandra – oh professora ... depois dessa eu vou sair de perto dela ((risadas))  X 

262 Al Paloma – oh gente é que ele leu rápido ... e na hora eu me atrapalhei pra entender 
((entre risadas)) 

X 

263 P –ai ... ai ... aqui não tem juiz de direito não ((risos))... vamos focar na questão ... 
qual o termo que caracteriza ... ... psiu ... vamos gente ... quais os termos ... vocês 
acabaram de falar ... qual é o nomezinho que caracteriza cada uma delas  

N-F 

264 Al Carla - aberrações  X 

265 P – não ...  aberrações é o título  P-> C  
P-) 

266 Al Bete – incrível ... inacreditável ? X 

267 P – Pron:to ...isso mesmo ... e os outros  P-> B  
P-) 

268 Al Bete  – fantástica ... bizarra  X 

269 P – isso mesmo ... então... esses são os termos que caracterizam cada uma daquelas 
pessoas né ... agora  letra a  

P-> B  
P-) 

270 Al Paloma – agora é a gente ... “como se classifica tais termos?” ...  X 

 ((conversas paralelas))   
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271 P – ohh gente ... o incrível homem ... a fantástica mulher ...  a bizarra garota ... o 
inacreditável homem ... as palavra aí são o quê? ... qual a classe gramatical que elas 
pertencem? Incrível ... fantástica ... inacreditável e bizarra  

N-F 

272 Al Sara  – adjetivos?  X 

273 P – adjetivos ... né? são adjetivos referentes a que substantivos?  P-> S  P-
) 

274 Al Sara – ao homem ... mulher ... a garota ... e ao homem de novo  X 

275 P – isso ... muito bem ... entenderam ...  P-> S  P-
) 

276 Als – sim  X 

277 P – muito bem ... agora a b  P-) 

278 Al Paloma – explique porque alguns desses termos contribuem para a construção de 
um olhar crítico manifestado pelo autor da tirinha ((conversas paralelas))  

X 

279 P – Psiu ... o que vocês colocaram aí ... ... N-F 

280 Al Paula  – ( ) ... é assim  X 

281 P – ham ? tenta explicar aí ... oh explique por quê o uso desses termos contribuem 
para a construção de uma olhar crítico ... manifestado pelo autor da tirinha ... ... ohh 
por que o homem que não tem conta no banco é incrível ...  

P-> P  P-
) 

282 Al Paula  – ( )  X 

283 P – por que o que ... fala um pouco mais alto ... eu não tou conseguindo entender ... 
ohh gente ... a colega tá tentando falar né ... vamos colaborar  

N-F 

 (( muitas conversas))   

284 Al Paula  – ( ) excluído da sociedade  X 

285 P – isso ... ele é a exceção da sociedade né ... então ... eles representam a exceção 
daquilo que a sociedade ... que a maioria de nós já consideramos como necessários né 
... então ... por que a visão crítica aí ... 

P-> P  P-
) 

286 Al Cláudia  – porque ... porque assim são coisas importantes né ... tipo assim a gente 
precisa de celular pra falar com as pessoas de computador ... mas não são coisas que 
se a gente ficar sem vai morrer né ... como a água ... comida ... eu acho isso  

X 

287 P – i:sso ... vocês prestaram atenção no que a colega falou? Oh ... ela disse que a 
visão crítica é porque são itens importantes ... mas que não são necessários para a 
nossa sobrevivência ... ou seja ... eles facilitam né ... quando você precisa ligar pra 
alguém pra dar um recado importante ... mas não é algo que se tirar ... deixar de 
existir vamos morrer ... então ... a visão crítica é que a gente dá valor demais nessas 
cosias né ... e que elas são importantes ... mas não essenciais e que não devemos ver 
os outros que não tem ... não usam desses meios como pessoas que estão a margem 
da sociedade ... isso não faz delas aberrações né ... isso faz delas apenas pessoas que 
não querem fazer uso desses instrumentos que de certa forma facilitam nossa vida ... 
mas não são essenciais para a nossa sobrevivência ... vocês entenderam ... 
conseguiram entender ... a colega de vocês falou muito bem ...  

P-> C  
P-) 

288 Al Paloma – oh professora... ele é muito inteligente oh ... pra não tá mais usando o 
Orkut  

X 
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 ((risadas))   

289 P – ok ... então vamos trocar esse Orkut aqui por facebook ok ... então ... agora que a 
gente terminou vocês se acalmem e veja aí no caderno de vocês o que você vão 
corrigir ... em silêncio viu ... que eu vou fazer a chamada e se eu não ouvir eu tou 
falta ... e nem vem com ai . ..  

P-> P  P-
) 

290 Als – eh professora  X 

291 P – vou fazer a chamada ... ((ocultada, por causa dos nomes dos alunos)) N-F 

 
 
Aula 2 – 2º ano A  

 Aula na sala do 2º ano A  - (aula de 100 minutos) (conteúdo da aula: início da 
apresentação da escola literária romântica)  

F  

1 P – Bom di:a turma N-F 

2 Als – BOM DIA PROFESSORA   X 

3 Al Luana – Bom dia povo X 

 ((barulho)) ((alunos chegando e arrastando as carteiras)) ...  

4 P - Ana- BORA ... vamos começar? Na página 05 ... Página 05 e 06 ... ( ) foi? A gente 
vai fazer a primeira atividade ... uma comparação com as 02 imagens ... se dá para 
perceber algo em comum ... se a proposta é difere:nte.... Se a intenção foi difere:nte ... 
Então ... a gente tem o quadro 01 ... o quadro 02 e a primeira questão ... “Descreva a 
cena retratada na tela” ... O que vocês colocaram aí? ... O que a gente percebe nessa 
primeira tela? BORA ... peguem os livros ...vamos ...  gente ... ... Vamos lá? Então ... o 
que a gente tem na imagem 01? Qual é a descrição que vocês fizeram aí da imagem 
01? ... GENTE ... bora ... O que aparece aí? 

N-F 

5 Al Paula- Aparece um mar ... um mar ... muito perigoso pelo jeito ... né professora? X 

6 P -  O mar... muito bem... e de que for:ma  está o mar? ... como a gente pode dizer que 
o mar está sendo retratado aí? 

P -> P  
P -) 

7 Al Lisandra – como ele é  X 

8 P – será? Será que é isso? ... assim oh ... co:mo a forma que essa natureza tá sendo 
retratada ... de que forma?  

P-> L  P-
) 

9 Al Deusa – tá numa fúria que só né? ... muito agitado X 

10 Al Lisandra – Ah! Agita:do ... o mar tá agitado ... né professora? X 

11 P: muito bem .. Agitado né ... furioso né ... isso ...  o  que mais? Só tem o mar agitado? 
... Só tem o mar agitado ... aí... O que mais tem aí? 

P-> L  P-
) 

12 Al Isa  – pessoas vão morrer afogadas ... (oh) ( )  X 

13 P – ( ) pessoas... ( ) exatamente...  tripulantes do navio né? ... o  naufrágio né? ... por 
isso ... por isso que a gente vê as pessoas ... como a colega de vocês falou ... se 
afogando...  a gente percebe mais alguma coisa nessa embarcação aqui? 

P-> I  P-
) 

14 Al Marcos:  as velas da embarcação oh... essas são massas ((risos)) X 

15 P: As velas que aparecem aí ... muito bem ...  O que mais? vamos intensificar nosso 
olhar né ...  Como é ... que estão os náufragos?  

P-> M  
P-) 
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16 Al Alda: morrendo de medo? ... oh se fosse eu ... eu ia morrer de medo  X 

17 Al Marcos – tu ia morrer de qualquer jeito ((risos)) X 

18 P: Com medo né... a gente ver ... que eles estão apavorados quando ... quando a gente 
ver né a força ... olha a força do mar aí ...  como a colega de vocês falou a reação deles 
em relação à natureza aí ... foi o medo .. de todos nós né? ... oh qual o tamanho aí dos 
náufragos em relação a natureza ... o que será que isso diz pra gente ... 

P-> A/ 
M  P-) 

19 Al Isa – eles são quase formigas oh ... o mar aí tá grande e furioso ... X 

20  Al Marcos – quem disse que eles são quase formigas?  X 

21 P – i:sso ... oh pelo tamanho que eles foram pintados né? ...  a gente pode dizer que 
eles são quase formigas ... mas o que isso ... oh ... olha pra tela ... o que isso quer dizer 
... o que será que isso nós falar ... 

P-> I  P-
) 

22 Al Isa  – sei não professora X 

23 P – Va:mos gente ... olhem aí ... ajudem a colega de vocês na resposta ... por que que 
eles estão parecendo quase formigas? Oh ... quando a gente olha pro mar ... o que isso 
vai dizer pra nós ... 

N-F 

24 Al Marcos – oh pelos destroços ... por essa ... essa confusão toda aí ... eles quase 
formigas né?... a gente ... eu acho ... que o pintor ... ele deve ... ele quis mostrar a força 
... a fúria ... o poder né? ... do mar ... que o bicho é grande ... então tem que ter medo 
mesmo ... porque o mar é grande e a gente pequeno ... formiguinhas aí (risadas) 

X 

25 P - muito bem ... hoje ele tá bom né oh ... quando quer participar é uma beleza ...  
muito bem ... tou gostado de ver viu... vai assim esse ano todo ... então ... né gente ... 
como nosso caro ilustre Marcos falou  ... a gente vê os destroços... e ... Exatamente 
isso né ... mostra a força da natureza e ... por isso as pessoas aqui são minúsculas ... são 
formigas comparadas a grandeza do mar ... não é? O que mais? 

P-> M  
P-) 

26  Al Luana – o medo deles ... oh ... oh os destroços também mostram né a força que o 
mar tem ... Oh ... a gente vendo ... vendo tantos pedaços do barco ... tá medo né... da 
força do mar ... o que ela faz 

X 

27 P – muito bem ... nos destroços do navio mostram a força do mar né? ... oh quando a 
gente percebe essa forma ... essa imensidã:o do mar ... essas ondas altas ... o mar 
agitado ... as pessoas aqui representadas de forma minúsculas ... mostra o quê? ... Qual 
foi a intenção em retratar a natureza dessa forma? ... Hein? Quero vocês fala:ndo ... 
pode falar viu?  

P-> L  P-
) 

28 Al Joana – as pessoas sendo vítimas dessa força ... alguns oh ... já estão se ( )   X 

29 P – hum rum ... sim... também né? ... mostra a incapacidade das pessoas diante dessa 
natureza  ... é né ... que transforma o ser humano em um ser minúsculo né? ... a questão 
da fú:ria da natureza em relação a incapacidade do ser humano diante dessa natureza 
que transforma o ser humano... que ele não tem força para lidar com essa: ... com a 
natureza dessa forma né? .... revolta ... agitada... seria isso né? A força da natureza em 
relação ao ser humano né? Que às vezes o ser humano se sente impotente em 
determinadas situações... A tentativa dele de se salvar... de se agarrar nos destroços... a 
tentativa de recuperar a vida... de preservar a vida né... em relação a uma força tão: 
grande ... que é a força da natureza ... ok? então ... Dois ... como o artista caracteriza a 
natureza? 

P-> J  P-
) 

30 Al Cristina - que ... professora ... como? X 
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31 P: Como o artista caracteriza a natureza? Como o artista CARACTERIZA a natureza? 
O que vocês descreveram ... de que forma ele caracteriza a natureza ... o que vocês 
colocaram aí? 

P-> C  
P-) 

32 Al Cristina - hum... pra mim ... ele descreveu ela como violenta X 

33 P – é: ... ele descreveu ... ele pintou uma tempestade violenta que ... que mostra a força 
... [ 

P-> C  
P-) 

34 Al Marcos – [a fúria da natureza X 

35 P – sim: ... a fo:rça ... a fú:ria da natureza ... muito bem ...  Aí na setazinha tem aí... e 
os seres humanos ... como são retratados? A gente já falou né ... quando estávamos 
discutido sobre a imagem né... e aí  

P-> M  
P-) 

36 Als -  com medo ... X 

37 P – mui:to bem ... com medo que mais que a gente tinha falado?   P-) 

38  Al Luana – eles são pequenos né? ... oh... impotentes num foi? Diante da força ... da ...  
da força da natureza ( ) tentam se salvar ... mas o mar é mais forte ...  

X 

39  P –I::sso ... muito bem ... e esse medo ... essa impotência do ser humano ... é 
representado de que forma? 

P-> L  P-
) 

40  Al Poliana – foi aquela hora que a gente tava falando né? que eles estão quase sendo 
formigas ... porque o mar é grande ... tão forte que eles ... oh mesmo tentando segurar 
nos destroços não conseguem ... estão morrendo afogados ... né? oh como tá 

X 

41  P – ah ram ... isso né? o medo deles é representado nessa tentativa de se salvar ... 
parece que eles ... eles estão desesperados né? ... tentando se agarrar a qualquer pedaço 
.... e aí a gente ver que mesmo eles tentando oh ... oh como são impotentes diante desse 
mar ... se a gente olhar rápido num prestar atenção aqui... a gente quase não percebe 
que tem pessoas né?... hum ... ok ... ... 3 ... as cores utilizadas contribuem para criar 
uma atmosfera dramática? Justifique sua resposta. 

P-> P  P-
) 

42 Als  -  SIM  X 

43 P – Sim: ... isso ...  a gente percebe né ... mas por quê?   P-) 

44 Al Marcos – a escuridão ... as cores parecem mais fortes ...  X 

45 Al Alda – a gente não ver o... o colorido né? ... num é um quadro que tem ... que 
parece alegre ... ele é triste ...  

X 

46 P -  Exatamente ...  A cor escura ... não é? A gente pouco percebe o céu ... né isso? Ele 
usa o pre:to ... cores mais fo:rtes ... mesmo como falou Marcos e a gente realmente não 
ver o colori:do né?  que ... que demonstra uma luz ... um quadro alegre ... são várias 
cores ... mas fechadas ... é algo mais sombrio ... muito bem ... o 4 agora ... observe ... 
agora é o segundo quadro ... que é o do Ticiano ... Letra A ... compare o modo como a 
natureza e os seres humanos foram representados por ele e por (Turner) e comente as 
principais diferenças ... então ... o que vocês acham?   

P-> M/A 

 P-) 
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47 Al Alda – já tem as diferenças das cores né? ... oh como muda de um pra outro ... o de 
cá é forte ... escuro o de lá é mais claro  

X 

48  P – Muito bem ... no quadro do Ticiano a gente já percebe essa imagem mais limpa ... 
né?... é mais racional: ... tem os seres humanos bem definidos ... não é isso?  

P-> A P-
) 

49  Al Poliana – é professora ... mas assim oh ... eu não entendi esse mais racional aí oh 
que você falou ... eu não entendi  

X 

50  P – OH ... eu estou falando mais racional: ... no sentido de você olhar e ver bem o 
espaço definido... veja que a gente consegue distinguir mais coisas né? ... ver melhor 
pela cor: ... pelos traços desenhados ... o outro parece demonstrar mais uma pintura 
enfurecida ... esse já é mais tranquilo ... parece que o sentimento aí é mais racional ... o 
outro parece um momento de demonstrar uma fú:ria ... uma triste:za ... agoni:a ... os 
seres humanos lá estavam agonizando ... sofrendo ... entendeu?  

P-> P  P-
) 

51  Al Poliana – ( ) ... agora eu entendi::.  X 

52  P – ok: ... o que vocês estão vendo aí?  N-F 

53 Al Renata – é uma festa  X 

54 Al Luana – oh ... ele vai pular ... agora ... o que ... por que ...que ele tá pulando ... por 
que o humano está voando? o que é isso ... ele vai voar professora?   

X 

55 P – Ele tá olhando pra ela né?... parece que ele quer chegar até ela ... né? ... é ... o que...  
a gente tem aqui? ... parece uma comunidade... não é? Uma comunidade aqui ... não é 
isso? O que a gente tem aqui? 

P-> L  P-
) 

56 Al Alda -  Um povo estranho professora  ( ) X 

57 P – oh ... só que a gente aqui percebe ... nosso foco aqui é que a natureza tá sendo 
retratada de uma forma mais racional ... não é? Se você for observar ... onde é que tem 
mais sentimento? Sentimento forte ... emoção exagerada ... no 01 ou no 02? O que 
vocês acham  

P-> A  
P-) 

58  Al Cristina – no 1 ... porque lá parece sei lá ... é mais forte né ... mais violento ... eu 
acho  

X 

59 Al Alda – eu também acho no 1 ... parece mais forte ... mais emoções né? ... assim oh 
... mais sentimento de medo ... a fúria da natureza ... parece mais forte ... oh mais 
intenso ... é isso  

X 

60  P – muito bem ... eu também acho no 1 ... Então ... é isso né?... é a questão do racional 
... Aqui a gente não percebe esses exageros de sentimentos e das emoções ... por conta 
até da situação em que as personagens estão né... parece mais tranquilo ...  é clara ... 
nítida ... formas definidas ... as cores reais ... o azul ... a luz que aparece bem mais né? 
... Bem ... com base nessas diferenças... [ ( )  

P-> C/A 

P-) 

61 Al Poliana – [ ( )  X 

62 P – ham? ... Eu não entendi o que você falou ... O que você falou? N-F 
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63  Al Poliana – um sentimento bucólico professora  X 

64  P -  Ah ... sim ... muito bem... mais campestre né? ... mais ame:no ...  Então .... o que 
essa diferença das imagens demonstra pra gente?  

P-> P  P-
) 

65 Al Marcos – uma mais forte e outra mais calma  X 

66 Al Cristina – a natureza em uma tá mais tranquila ... em outra temos a fúria da natureza  X 

67 Al Alda – tem também a questão das cores né? ... em uma é mais  escuro na outra mais 
clara  

X 

68 Al Isa – também oh temos na primeira né? ... a triste:za ... e na segunda parece que o 
povo tá feliz: ... tá cantan:do ... oh tão batendo até palmas? ... num parece que eles 
estão felizes? 

X 

69 Al Marcos – menos o da cobra ((risos))   

70 P -  Muito bem ... então ... a gente entende né? ... que quando você faz uma arte ... essa 
representação da arte ... tem tudo a ver com o que você quer passar ... A mensagem ... 
que você quer passar ... Então ... a literatura ... ela não precisa ser exatamente um 
retrato do real: ... você transforma a natureza de acordo com a sua visão ... certo? 
Então... na arte... tudo é possível né? ... então ... com base nessas diferenças ...  é 
possível caracterizar a pintura de Ticiano como mais racional: ... mais tranqui:la ... 
bucó:lica né? e a de Turner como mais emocional: ... né? a gente ver a questão 
sentimental: ... emocional: ... a fú:ria ... está muito mais presente na primeira imagem 
do que na segunda ... na segunda a gente vê uma calmari:a ... não é isso? Uma 
harmonia ... e na primeira as emoções estão completamente exacerbadas .... Presente 
através do medo ... da vontade de se salvar ... de se agarrar ... ... então ... Fechamos né? 
... agora ...  Questão 05... a gente tem aqui um trechinho oh ... a cena do romance ... 
Quem vai ler para nós? Hein? 

 P-) 

71 Al Madalena – Alda X 

72 P Ana -  Quem? Oh ...Alda ... é  você ... Começa você Madalena... e Alda continua N-F 

73 Al Madalena - An? X 

74 P-  Começa você e... Alda continua. N-F 

75 Al Madalena – Não professora...  quero ... não. X 

76 P Ana – Bo:ra Madalena ... lê para nós vai ... para você acordar ... você está dormindo P-> M  
P-) 

77 Al Madalena – Não professora  X 

78 P -  Vai ... Vai N-F 

79 Al Madalena – não ... não  X 

80 P – vai Alda ... então  N-F 
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81 Al Alda -  “(Catherine e Heathcliff) Cahterine fitava a avó sobre o quadro em uma 
distância ( ) e como Heathcliff ( )  viu que não ( ) com a entrada dos aposentos onde 
(estávamos)  ela me fez um gesto para (eu entrar) ... Quando ... porém ... me aproximei 
da porta ... já (ele a) alcançara ... Com 01 ou 02 passos chegou ao lado da moça e a 
tomou nos braços ... E durante uns 05 minutos (Heathcliff) não parou nem soltou sua 
presa ... E naquele momento gastou ... decerto ... mais beijos do que a todos que já dera 
antes ( ) ... Fora ... porém ... (Catherine) que o beijara primeiro ... Vi claramente que 
ele não podia suportar olhá-la no rosto ... consumido de dor ... No instante em que a 
abraçou convenceu-se igual a mim de que não havia ali esperança de cura e que ela já 
estava irremediavelmente fadada à morte ... Oh ... Cath ... oh... minha vida ... como hei 
de suportar isso? ... foi a primeira frase que ele disse ... sem pensar em esconder o seu 
desespero.... Depois olhou-a com tal intensidade que pensei que tanta força naquele 
olhar haveria encher os olhos de lágrimas... seus olhos ... porém ... firmavam de 
angústia e não se umedeciam ... (Heathcliff)  dobrara os joelhos a fim de abraçá-la ... 
Procurou erguer-se... Ela ... entretanto ... o segurou pelos cabelos ... mantendo-o preso 
... Queria mantê-lo assim ... continuou amargamente ... até que nós 02 morrêssemos ... 
não importava que você sofresse... pouco me importo com os seus sofrimentos... por 
que não há de você sofrer? ... eu sofro ... quer me esquecer? Há de ser feliz depois que 
eu estiver debaixo da terra? ... não me torture até me por tão louco quanto você ... 
bradou ele ... levantando a cabeça e ( ) os dentes ... Para um espectador indiferente ... 
compunham os 02 um quadro estranho... Estranho e assustador. As faces brancas ... os 
lábios rangidos ... o olhar faiscante exprimiam uma selvagem sede de vingança ... e os 
dedos crispados ... ainda continham um pouco dos cabelos que agarrara... Quanto a 
(Heathcliff) ... erguera-se apoiado a uma das mãos ... mas com a outra lhe segurava o 
braço... Ao soltá-lo deixou 04 marcas bem nítidas na pele descorada... Bem precária 
era sua reserva de doçura em relação à fragilidade do estado de sua amada... ( ) de 
furor e paixão ... fazendo-a falar desse modo quando já está morrendo? Então não 
compreende que todas essas palavras ficarão gravadas a ferro e brasa na lembrança e 
me hão eternamente correr por dentro depois que você me deixar? ... Bem sabe que é 
mentira quando diz que eu a matei e também sabe  Catherine que me seria mais fácil 
esquecer a própria vida do que me esquecer de você ... Não basta o seu egoísmo de 
agora diabólico ( ) dos tormentos do inferno quando (eu não) estiver em paz? ... Não 
hei de estar em paz... Nem eu ... ( ) Katherine que voltará a ter consciência da sua 
fraqueza física antes do violento e desigual pulsar do coração ... que sobrepõe a 
agitação extrema audível visivelmente lhe tumultuava no peito E nada mais disso até 
que ( ) aí ela continua com brandura ...não quero que você sofra tormento maior do que 
o meu (Heathcliff) ... queria apenas que não nos separássemos nunca” 

X 

82 P -  Muito bem ...  obrigada Alda ... Ge::nte ... olha só ... a gente tem aqui um trechinho 
do Livro ... O morro dos Ventos Uivantes ...  E a gente tem aí uma cena entre 2 
pessoas né?  e o que acontece de estranho nessa cena? Vocês acharam alguma coisa 
estranha nessa cena? 

P-> A  
P-) 

83 Al Alda – Não ... professora X 

84 P - assim oh ... Em que situação ... que situação:: a personagem está? A Catherine P-> A  
P-) 

85 Al Cristina – tá  Morrendo  X 

86 Al Isa- ela tá morrendo X 

87 Al Joana-  Ela está doente  X 

88 P – muito bem ... e quem chegou para visitá-la? P-> C/I/J 
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P-) 

89 Al Isa: - O marido ... ou namorado ... esse homem aí mesmo ((risos))  X 

90 Al Marcos -  Um cidadão  X 

91 P – é uma ex-relação dela ... não era o namorado. P-> I/M  
P-) 

92 Al Marcos -  Ex-amante dela quer vê? ((risos)) X 

93 P – É ... e quando ela viu essa pessoa ... esse ( ) ... qual foi a reação dela? 
Imediatamente ele fez o que?  

P-> M  
P-) 

94 Al Alda – ele foi abraçar ela  X 

95 P – isso... Ele correu para... para abraçá-la ... não é? ... E o diálogo entre eles ... qual 
foi? 

P-> A  
P-) 

96 Al Luana -  Não foi muito bom não ... professora X 

97 P -  Pois é ... por quê?... O que a gente percebeu ... assim ... de... Ao ler o texto ... vocês 
percebem uma situação meio estranha nisso ... não é? Qual é essa situação? 

P-> L  P-
) 

98 Al Marcos - Por mais que a gente termine um relacionamento ... nunca devemos deixar 
te falar com a pessoa  ((risos)) 

X 

99 P – é ... por que você acha que em algum momento eles se distanciaram  P-> M  
P-) 

100 Al Marcos – porque ele tava chegando ... pareceu né?  X 

101 P -  isso ... e  de certa forma ... ela estava culpando ele por tê-la abandonado ... não foi 
isso?  

P-> M  
P-) 

102 Al Marcos – isso X 

103 P – Então ...  ela estava cobrando dele essa presença né? ... por que será?  N-F 

104 Al Joana – a falta dele ... deve ter machucado demais ela ... ficar sozinha ... amando ele  X 

105 P – exatamente né? ...  a ausência de:le ... pra ela isso machucou demais ... a falta dele 
na vida dela... Então ela... no início né? ... ela cobrou essa presença ... dele... É como se 
ela estivesse culpando esse rapaz da doe:nça ... da mor:te ... da situação em que ela se 
encontrava... Então ... aí começa esse diálogo em que o sentimento ... ele aparece de 
uma forma racional ou não? Ou mais exagerado? Como é que esse sentimento ... que a 
gente vê ... ele aparece aí? 

P-> J  P-
) 

106 Al Isa – forte  X 

107 Al Dinho-  A mulher super diabólica ((risos))  X 
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108 P - Diabólica? Você descreveria ...  como assim ...  P-> D  
P-) 

109 Al Dinho – ela aí ... tava desejando a morte dele também ... falou que queria ver ele 
sofrer ... que não ia se importar ... e ele até reclamou lá num foi? que ela atormentava 
ele ... falou lá que ela era diabólica   

X 

110 P  - muito bem ... ele falou que ela tinha né? hum ... o que mesmo de diabólico?  P-> D  
P-) 

111 Al Alda – um egoísmo diabólico  X 

112 P – isso ... um egoísmo diabólico né ...   E aí? Vocês acham que é uma situação mais 
racional? Ou emotiva ... emocional demais?  

P-> A  
P-) 

113 Al Cristina – essa aí tá difícil ... X 

114 P - Como assim? você acha que essa situação ... pelo diálogo deles ... foi racional?  P-> C  
P-) 

115 Al Cristina – racional não ... porque a gente demora um pouco né ... pra entender o tá 
passando  

X 

116 P – então é uma situação mais emotiva ... não é? Não tem nada de racional aqui ... Pelo 
menos não no início... só no final ela fala que ... na verdade ... a reação dela foi porque 
o desejo dela é continuar para sempre ao lado dele ... Ela justificou essa reação 
emoti:va dela ... que ... na verdade ... ela tinha esse dese:jo ... ela sabia que estava à 
beira da mor:te ... ela não podia fazer nada diante dessa situação ... ela estava 
impote:nte né?... diante dessa reação: ... ... mas ela desejava viver eternamente ao lado 
dele ... Então ... a gente vê que o medo da morte fez com que ela reagisse assim tão:: 
irracional ... ok? ... Vamos lá ... letra A ... como pode ser caracterizado o 
comportamento de Catherine e de Heathcliff? Como que é esse comportamento dos 2? 
Como seria esse comportamento? Como que a gente pode descrever esse 
comportamento? O que vocês escreveram aí no caderno? Hein? O que vocês anotaram 
aí?  

P-> C  
P-) 

117 Al Marcos  – rapaz ... é doido ((risos)) ... mas é oh ...  uma hora ela parece querer o 
bem dele ... outra parece que ela quer o mal dele ... e ele também num foi? ... ele até 
machucou o braço dela lá  

X 

118 P – assim ... ... doido? O doido que você fala é que ... os comportamentos ... que eles 
oscilam né? mudam ... a gente meio que fica sem saber ...  né? .. mas assim ... como é 
que a gente pode descrever o comportamento desses 02 personagens? 

P-> M  
P-) 

119 Al Joana  - que muda rápido  X 

120 Al Cristina – sei não X 

121 Al Cassandra – ( )  X 

122 P – eu não vou responder não ... é vocês ... vamos lá ... nada  de preguiça agora .. o que 
vocês viram agora assim  

P-> C/C  
P-) 
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 ((conversas paralelas))  

123 Al Cassandra ( )  X 

124 P – Nada ... falta muito pro intervalo ...  N-F 

125 Al Marcos – eu já tou com fome  X 

126 P – oh... não ... estou terminando de corrigir ... vamos voltar a nos concentrarmos aqui 
...  

N-F 

127 Al Poliana – mas a gente também cansa  X 

128 P -  Como pode ser caracterizado o comportamento de Catherine e de Heathcliff?  N-F 

129 Al Alda – Comportamento como ...  X 

130 P -  É um comportamento racional? ... Eles estavam pensando de forma objetiva? P-> A  
P-) 

131 Al Marcos -  Sim. X 

132 P -  Esta:vam? ... P-> M  
P-) 

133 Als -  Não  X 

134 Al Marcos -  Não X 

135 P - A maioria acha o quê? N-F 

136 Als – que não X 

137 P -  Por quê? ... ... Eles estavam envolvidos em quê? ... ... Vamos ... gente ... 
Acordem... tem que tomar um café bem reforçado viu? ... pra aguentar ... vamos lá oh 
... vocês falaram ... não... não é um comportamento racional ... Se não foi um 
comportamento racional ... foi um comportamento o quê? 

P-) 

138 Al Isa -  Irracional X 

139 Al Alda – com emoção  X 

140 P – i:sso ...  Muito emotivo ... não é? Tanto um quanto o outro agiram de forma 
emotiva... E quando a gente age de forma emotiva ... às vezes a gente fala e faz coisas 
sem pensar... Aí é irracional ... certo? Eles agiram... o comportamento deles foi movido 
por um sentimento mui:to gra:nde... um sentimento de ausê:ncia que marcou essa 
questão da sauda:de... da vonta:de de estar com o outro... o desespero diante da 
mor:te... que a gente se vê impotente... É algo que vai acontecer... a personagem sabe 
que vai morrer... mas não pode fazer nada... Nem ela e nem ele... Então eles agiram ... 
... o comportamento deles é um comportamento emotivo... Baseado na emoção:... Na 
grande emoção que os 2 estavam sentindo... Ok? ... vamos adiante ...  B... “o narrador 
chama atenção do leitor para a paixão que une as personagens por meio de uma 

P-> I/A  
P-) 
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descrição exagerada do seu comportamento... Cite e comente uma parte ... uma 
passagem do texto em que se pode perceber isso” ... Em que passagem a gente pode 
perceber esse exagero de comportamento? ... O que mais vocês destacaram? ... ... Mas 
vocês hoje estão ...  Vou parar aqui a atividade e aplicar uma avaliação para acordar 
vocês  

141 Als – NÃO  X 

142 P – Então ... embora ( ) ... Que frases vocês destacaram aí? ... que a gente pode 
perceber esse... comportamento exagerado  

N-F 

143 Al Deusa -  “Durante uns 05 minutos (Heathcliff) não falou nem soltou sua presa”  X 

144 P – ok ... Quem é essa presa?  N-F 

145 Al Deusa -  A própria mulher  X 

146 P – muito bem ... Que outras frases vocês destacaram aí?  P-> D  
P-) 

147 Al Lisandra – “Há de ser feliz depois que eu esteja debaixo da terra?” X 

148 P – muito bem ...  que mais  P-> L  P-
) 

149 Al Dinho – “Então não compreende que todas essas palavras ficarão gravadas a ferro e 
brasa na lembrança e me hão eternamente correr por dentro depois que você me 
deixar?” 

X 

150 P – Muito bem ... então ... essas que vocês destacaram aí são frases que a gente 
percebe um grau de sentimento muito alto ...né? Muito forte ... As personagens... elas 
agem movidas por essa emoção ... né? ... Ah... se a professora for agir seguindo a 
emoção dela por esse momento agora 

P-> D  
P-) 

151 Al Luana – ave maria ... professora ((risos))   X 

152 Al Lisandra- hoje ela tá do mal   X 

153 P – ai ai...  N-F 

154 Al Marcos - ( ) X 

155 P – fala pra nós ... compartilha aí  P-> M  
P-) 

156 Al Alda – compartilha ... ((risos)) X 

157 Al Marcos -  não é ...que eu queria saber como vai ser ( )  X 

158 Al Alda - Ele não sabe falar ((risos)) (Heathcliff) X 
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159 Al Marcos -  Não ...  eu estou te perguntando ( )  X 

160 P -  Exagerado ... não é? Sentimental:... emoti:vo... ( ) ((conversas paralelas))  P-> M  
P-) 

161 Al Dinho – eu falei pra ele professora  X 

162 Al Marcos – falou nada  X 

163 Al Dinho – falei sim ... tu que não ouviu com o barulho X 

164 Al Marcos – ( ) ... tá em qual questão agora X 

165 Al Deusa – ( ) X 

166 P –  ( ) Eu estou na 6 agora. P-> M  
P-) 

167 Al Marcos -  Deixa eu ler? X 

168 P -  Vai ... Por favor. P-> M  
P-) 

169 Al Alda -  “As faces brancas ...  os lábios [( )  X 

170 P – [Deixa Marcos ler ... vai Marcos N-F 

171 Al Marcos – “As faces brancas ...  os lábios rangidos ... o olhar faiscante exprimiam 
uma selvagem sede de vingança ... e os dedos crispados ... ainda continham um pouco 
dos cabelos que agarrara... Quanto” ... qual o nome  

X 

172 P -  (Heathcliff)   N-F 

173 Al Marcos – esse aí ... er... o quê?  X 

174 P -  [Erguera-se.  N-F 

175 Als – [Erguera-se. X 

176 Al Marcos -  “apoiado a uma das mãos ... mas com a outra lhe segurava o braço... Ao 
soltá-lo deixou quatro marcas bem nítidas na pele descorada” ...  sim e agora?   

X 

177 P – olha a seta aí em baixo  N-F 

178 Al Marcos -  “Com base nesse trecho explique que elementos são usados pelo narrador 
para indicar o aumento das emoções das personagens?” 

X 

179 P – então quais foram?  N-F 

180 Al Poliana-  A forma como ele segurou o braço dela né? ... oh foi com tanta força que X 
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marcou  

181 P – isso ...  imagina a força que ele segurou o braço dela pra ter marcado assim né ... 
que mais  

P-> P  P-
) 

182 Al Marcos – ate ficou a marca dos 04 dedos. X 

183 P – sim ... até ficou a marca ... o que mais ... tem mais coisa aí?   P-> M  
P-) 

184 Al  Alda – ele machucou ela  [( ) X 

185 Al Marcos -  [( )  X 

186 P -  Mas ... mas vocês acham que ... que ele fez isso como um ato de violência mesmo? 
Foi violência mesmo...? 

N-F 

187 Al Marcos -  não X 

188 Al Alda – oh ele machucou ela ... então ele foi violento ... assim oh... foi sem querer ... 
foi pela emoção né? 

X 

189 Al Marcos – não assim oh ... foi como ... como a gente viu aquela hora ...  foi tipo um 
desespero num foi isso ... que ele ficou desesperado por ver que ela tava morrendo ... 
então foi desespero  

X 

190 P – muito bem ... foi isso mesmo que a gente tinha visto ... foi um ato desesperado 
diante da situação ... de ela estar morrendo né? ... então ... a reação dele foi 
desesperada ... ele não poderia fazer mais nada né isso? ... vocês acham o que?  

P-> A/M 

P-) 

191 Al Isaías – foi oh ...  É ... desespero... Tipo ... ele segurar... assim oh  para falar  oh  
Alda... acabou ((risos)) 

X 

192 P – vocês ... vocês viu ... rum ai ai ...  ela tá morrendo  N-F 

193 Al Isaías – ((risos)) pois oh professora ... acabou (risos)  X 

194 Al Isa A – oh coitada de Alda X 

195 P -  Oh... meu Deus ... Alda  tu ( ) ((risos)) ... Marcos pode ler aí pra gente  N-F 

196 Al Marcos  – a sete X 

197 P – a sete ... pode ler para a gente...  Bora  P-> M  
P-) 

198 Al Marcos -  “No diálogo ... quais as diferentes emoções e sentimentos ( ) pelas 
personagens? Por que essa”[ 

X 

199 P  -  [não ...  espera aí ... tem uma resposta aí antes da seta ... “Quais as diferentes 
emoções e sentimentos experimentados pelos personagens?” No início a gente 

N-F 
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imaginou que ... o que nós pensamos no início ... lembram? 

200 Al Luana -  ia ter uma guerra ... ((risos)) X 

201 Al Poliana – e a mulher ia ganhar ... lógico né? ... a gente sempre ganha  X 

202 Al Marcos – sei disso não ... viu  X 

203 Al Isaías – eu também não acho isso não ... se eu bater neguinha cai ((risos)) X 

204 P – oh foco é aqui ... então a gente imaginou ia ter uma guerra ... num foi? ... mas por 
que assim?  

P-) 

205 Al Marcos - Foi X 

206 P – sim ... mas como ... por que isso ... por que a gente imaginou isso   P-> M  
P-) 

207 Al Cristina – a forma como ele segurou ela ... forte  X 

208 Al Deusa – as coisas que ela disse ... que não se importava com ele  X 

209 Al Poliana – a reação dos dois eram de que estavam com raiva ... parecia né?  X 

210 P – ok ... muito bem ... então a gente percebeu ... imaginou isso pela situação ... pela  
forma como ela recebeu ele... ela gostou ... mas aí ela começou a julgá-lo ... a condená-
lo... a deixar... Parecia que ele tinha culpa da situação em que ela estava ...  não é? Só 
no final que a gente percebe que a reação dela foi  na verdade o desejo de estar sempre 
ao lado dele ...  não é? ... ((sino toca)) ((barulho)) 

P-> 
C/D/P  
P-) 

211 Al Isaías-  tocou oh ((conversas paralelas)) X 

212 P – eu sei ... eu sei ... mas esperam  aí ... vamos concluir só essa partizinha aqui... então 
... então ...   o desejo de estar sempre ao lado dele né de ... ( ) ((barulho)) Está mais 
marcado pela sauda:de que ela sentia ... pela ... pela  falta que ele fez na vida dela ...  
Então... são duas reações diferentes viu? ... aí no início do texto a questão ( )... um ... 
um  jogar a culpa no outro ... de cobrar .. de acusar... E ... no final ... a gente percebe o 
desejo ( ) Depois ( ) na outra aula viu?  

P-> C  
P-) 

 ((fim dessa aula ))   

 

Aula 3 – 2º ano A  
 Aula – do 2º ano A F 

1 P Ana– bom di:a turma ...  N-F 

2 Als – BOM DIA  X 

3 P – é a correção do exercício né?... já dei o visto?  N-F 

4 Als – NÃO  X 
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5 P – nã:o? ... vão me trazendo então ... ((conversas)) ... ( ) ... oi? ...  N-F 

6 Al Renata – faltou umas ... pode?  X 

7 P – ham ... traz aí pra eu ver  N-F 

8 Al Marcos – oh professora ... deixa eu achar meu caderno aqui ... espera aí ... começa 
antes não ...  

X 

9 P – os que não trouxeram ... adianta aí ... eu quero começar a corrigir ... ((conversas))  N-F 

10 Al Lisandra – aqui ...  X 

11 P – todos já trouxeram?  N-F 

12 Al Joana – perai  X 

13 P – vamos ...  N-F 

14 Al Joana – ( )  X 

15 P – prontinho ... ((conversas)) ... OH: ...  a primeira questão relacionada a tirinha né? ... 
eu quero uma pessoa para fazer a leitura ... vamos ... quem vai?  

N-F 

16 A1 Lisandra – vai lá Luana que você ( )  X 

17 Al Luana - eu não ... hoje tou cansada  X 

18 P – mas já? ... de manhã? ... lê aí Alda pra gente  N-F 

19 Al Lisandra- vai lá Alda ((conversas)) X 

20 P – PRONTO ... bora lá ... ler aí para gente   P-) 

21 Al Alda – “Muito bem ... vocês ganharam ... vou acabar com a discussão sobre sexo 
dos anjos ... a partir de agora... anjo tem sexo... quem quer ser anjo vai para a esquerda 
... quem ser anja vai para a direita ... e você? ... quero ser diabo” ((conversas))  

X 

22 P – ler a questão ... N-F 

23 Al Alda – “discutir o sexo dos anjos é uma expressão que em português... ( ) ((alunos 
chegando arrastando cadeiras)) a origem dessa expressão está no fato de que o ser 
humano ( ) ((cadeira sendo arrastada)) os anjos não terem sexos por serem puramente 
espirituais ((cadeira sendo arrastada)) ( )  

X 

24 P – mas vocês estão demais ... sentam quietos ... o que vocês responderam ... “a 
expressão usada na tira” ( ) ((alunos chegando)) eu vou falar depois na lá direção que 
não é pra Wilson ficar deixando vocês entrarem depois do horário ... vocês estão 
chegando atrasado e não estão respeitando quem já está na sala ... esse arrastar de 
cadeiras já deu viu? ... doeu o ouvido de to::do mundo ... o próximo ... vai pra fora ... 
bo:ra quero ouvir a resposta ((conversas))  

N-F 

25 Al Luana – que não ... professora  X 

26 P – por que não?  P-> L  P-
) 

27 Al Luana  – porque a tirinha usa essa expressão com o sentido de que ambos não terem 
sexo  

X 

28 P – ok ... na tirinha ... Deus né? ... usa essa expressão ... sexo dos anjos ... para indicar P-> L  P-
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o quê?  ) 

29 Al Alda – que os anjos serão divididos em anjos e anjas  X 

30 P – isso né? ... os anjos passarão a ter sexo ... feminino e masculino ... né? e aí ele 
define ... “quem quer ser anjo ... vai para a esquerda e quem quer ser anja para a 
direita” ... eu queria ouvir o que vocês registram aí ... 

P-> A  
P-) 

31 Al Joana – ainda bem que é queria ... né professora?  X 

32 P – eu quero ... vi:u? ... Quero ouvir o que vocês responderam ... pode começar por 
você Joana 

P-> J  P-
) 

33 Al Joana – perdi a chance de ficar calada ((risadas)) “a expressão indica que os anjos 
não tem sexo ... por serem puramente espiritual ( )...por isso a palavra anja não existe 
... anjo ...serve para designar um ser”  

X 

34 P – sim ... porque né ... a palavra anjo é uniforme ... é um substantivo que apresenta 
apenas uma forma para os dois gêneros ... na tirinha ... ela deixa de ter essa expressão 
... esse sentido e passa a ser biforme ... certinho? ... ((conversas)) esse primeiro horário 
tá difícil hoje ... meu Deus eu não tou aguentando tanto barulho e conversa ... eu vou 
dar 10 minutos para vocês se acalmarem ... caso não faça ... eu vou fazer um teste oral  

P-> J  P-
) 

35 Al Luana – PROFESSORA? ... precisa de tudo isso?  X 

36 P – cansei ... tá demais ... vamos o tempo tá passando ... ((conversas)) ... ... segunda 
QUESTÃO ... ler pra gente Alda 

P-) 

37 Al Alda – “de como na tira Deus estabelece o sexo dos anjos?”  X 

38 P – de que forma ele faz isso? Qual a orientação que ele da para estabelecer essa 
diferenciação de sexo?  

N-F 

39 Al Deusa – ele deixa que os anjos escolham ... quem quer ser homem ... oh anjo pra 
esquerda ... quem quer ser anja para a direita  

X 

40 P – muito bem ... (que mais)  P-> D  
P-) 

41 Al Luana – eu coloquei ... através da palavra anjo e anja  X 

42 P – i::sso né? ... essas foram a estratégia dele né? ... ele se utilizou da palavra anjo e 
anja para diferenciar e mandou quem quisesse quer anjo para a esquerda e quem queria 
ser anja para a direita ... então ... ele separou os anjos em gêneros né? ... de um lado 
quem é do gênero feminino de outro quem é do gênero masculino ... ok? ( ) (a outra) ... 
linguisticamente como o sexo dos anjos foi marcado? 

P-> L  P-
) 

43 Al Luana – anjo e anja ...  X 

44 P-  isso ... anjo e anja né? ... o que acontece se pensarmos na língua Portuguesa? ... se a 
gente falar anja ...  

P-> L  P-
) 

45 Al Luana – vai surgir uma palavra nova ... né professora?  X 

46 P – exatamente ... né? um neologismo ... que mais ... quando a gente pensa em gêneros 
... substantivo ...  

P-> L  P-
) 

47 Al Alda – vai ficar biforme?  X 

48 P – isso né? ... anjo é uniforme ... é uniforme porque anjo representa um ser que não 
necessita ter a diferenciação entre masculino e feminino ... quando Deus diz ... na 
tirinha ... que vai diferenciar anjo e anja ... a gente poderia ter a palavra anjo sendo 

P-> A  
P-) 
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biforme ... no nosso português há outras palavras biformes né? ... vamos lembrar  ... me 
digam algumas 

49 Al Alda – criança  X 

50  P – muito bem ... a criança né? ... a gente não tem o criança ... me digam outras  P-> A  
P-) 

51 Al Luana - testemunha  X 

52 P – testemunha ... a testemunha né? ... não temos testemunho para se referir a pessoa 
que vai testemunhar em um tribunal né? ... por exemplo ... nós temos testemunho ... 
para aquilo que a testemunha disse ... sendo essa testemunha homem ou mulher ... ok 
tem mais? ... eu quero ouvir ... lembram aí ...  

P-> L  P-
) 

53 Al Marcos – cobra ... jacaré  X 

54 P – exatamente ... a gente fala cobra macho ...  cobra fêmea ... e não cobra mulher e 
cobra homem viu? ((risadas)) 

P-> M  
P-) 

55 Al Joana – oh professora ... mas tem umas que são ((risos))  X 

56 P – ai ai ... me diga mais ... tem mais ...  P-> J  P-
) 

57 Al Deusa – colega  X 

58 P – i::sso ... o colega ... a colega ... ok ... agora a outra tirinha né? ... que tem mais ou 
menos ligação com a primeira né? ... a gente vai ver qual é o diálogo que existe entre 
as duas tirinhas ...  quero uma pessoa pra ler ...  

P-> D  
P-) 

59 Al Isa – “Obrigado por mim cria ... (que nada)  ... só uma coisa ... eu sou macho ou 
fêmea ... ainda não me (sentir  muito importante) ( ) (não) ... só acho que sua próxima 
criação seja um psiquiatra” ((alunos conversando))  

X 

60 P – então... o que a gente tem aí parecido com a outra tirinha? N-F 

61 Al Luana – nesse caso aí ... quem resolveria a questão de macho ou fêmea ... pra ele 
né? ... ele acha que o psiquiatra resolveria né? ... (e lá é Deus)  

X 

62 P – é né? ... mas qual o item que mais se parece com a outra tirinha aí?  P-> L  P-
) 

63 Al Isa – a dúvida? ... se é macho ou fêmea  X 

64 P – isso né? ... aí a gente também tem essa dúvida né? ... a questão do gênero 
novamente ... só que neste caso aí da tirinha tá se usando a expressão macho e fêmea 
né? ... ok ... questão três ... alguma dúvida?  

P-> I  P-
) 

65 Als – NÃO  X 

66 P – ok ... questão três ... lê aí pra gente   P-) 

67 Al Isa – “Podemos afirmar que Deus ( ) com uma questão semelhante ... aquela que ( ) 
por quê?” ((alunos conversando))  

X 

68 P – TÁ DEMAIS ... VIU? ... oh ... eu vou anotar os nomes e chamar os pais ... então é 
uma questão semelhante ... as das duas tirinhas?  

P-) 

69 Al Luana – sim  X 
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70 P – A questão é a mesma? ... é parecida? ... ou temos aí diferenças ... e se for parecida 
por que são? Fala aí pra gente  

N-F 

71 Al Luana – falam da dúvida do gênero ... masculino e feminino né? X 

72 P – sim ... estão falando do gênero né? ... mas estão falando ... assim ... a questão ... a 
questão tematizada é a mesma ou não?  

P-> L  P-
) 

73 Als – [NÃO  X 

74 Als – [SIM X 

75 P – oh qual foi a questão tematizada na primeira tirinha?  N-F 

76 Al Deusa – o sexo dos anjos  X 

77 P – sim ... mas o sexo dos anjos ... a discussão ... a confusão lá que Deus resolveu ... foi 
gerada por causa de quê?  

P-> D  
P-) 

78 Al Alda – porque ... eles queriam ser macho ou fêmea?  X 

79 P – também ... mas o que gerou eles quererem ser macho ou fêmea ... por que só temos 
a definição anjo? 

P-> A  
P-) 

80 Al Deusa – porque os anjos não tem sexo  X 

81 P – certo ... mas considerando a tirinha ... a tiri:nha ... a confusão foi por que eles não 
sabiam o que eram né? ... macho ou fêmea ... eles tinham o quê?  

P-> D  
P-) 

82 Al Luana – dúvida?  X 

83 P – dúvida né?... então a dúvida foi a questão tematizada na primeira tira ... se era 
feminino ou masculino ... e qual é a questão tematizada na segunda tira?  

P-> L  P-
) 

84 Al Alda – ( )  X 

85 Al Luana – a dúvida também ... oh por isso ele falou do psiquiatra  X 

86 P – isso né? ... foi a dúvida também ... o ser humano que foi criado aqui por Deus ele 
não tem essa dúvida também ... se ele é do gênero masculino ou gênero feminino ... a 
diferença foi a expressão macho e fêmea ...Psi:u ... então a gente pode dizer que a 
questão tematizada é a mesma?  

P-> L  P-
) 

87 Als – SIM  X 

88 P – sim né? ... por quê?  P-) 

89 Al Luana – ambos falam da dúvida né?  X 

90 P – exatamente ... ambos falam da dúvida né? ... então a questão tematizada é a mesma 
... é a dúvida quando ao gênero né? ... oh primeiro horário ... 4 ... ler aí Isa  

P-> L  P-
) 

91 Al Isa – “o modo como o ser humano se (refere) ao pronunciar do sexo que também 
(equivale) ( ) da primeira tirinha pra diferenciar dos anjos”  

X 

92 P – e aí equivale ou não?  N-F 

93 Al Alda – é diferente  X 

94 P – sim ... tem uma diferença aí ... qual é? ... o que vocês responderam aí? ... bo::ra 
gente ... tou esperando ...  

P-> A  
P-) 
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95 Al Luana –o quê?  X 

96 Al Joana – é pra responder  X 

97 Al Luana – qual?  X 

98 P – a [4 N-F 

99 Al Alda – [4 X 

100 P – “o modo como o ser humano se refere na identificação do sexo ... equivale 
linguisticamente a forma utilizada por Deus na primeira tira para diferenciar os anjos?” 
Sim ou não? 

N-F 

101 Al Luana – não  X 

102 P – isso ... agora por quê?  P-> L  P-
) 

103 Al Luana – porque Deus só ia diferenciar anjo de anja X 

104 P – sim exatamente ... e na segunda tira?  P-> L  P-
) 

105 Al Deusa – ele falou macho e fêmea ... na segunda  X 

106 P – isso né? ... na primeira a gente tem anjo e anja e na segunda ... ele tá falando de 
macho e fêmea né? ... então no primeiro caso nós temos as expressões feminino e 
masculino né e a palavra macho ... ( ) e anjo diferenciando pelo uso do sufixo ... certo? 
No segundo caso foram usadas as expressões fêmea e macho ... certinho? ... temos no 
primeiro caso o sufixo variando ... [( ) 

P-> D  
P-) 

107 Al Luana – [ ( ) o que é Dinho X 

108 P – psiu ... então ... a gente ... o que a gente conclui ... dessa duas tirinhas ... eu quero 
ouvir o que vocês acharam ...  

N-F 

109 Al Deusa – mas não tem essa questão ... acabou professora  X 

110 P – eu sei ... eu quero saber o que vocês entenderam disso ... então?  P-> D  
P-) 

111 Al Joana – que anjo não tem sexo ((risadas))  X 

112 P – ok ... é uma interpretação textual né? ... que mais ... o que mais vocês entenderam  P->   J 
P-) 

113 Al Luana – na segunda tirinha ... as pessoas pensam que psiquiatras é só pra tratar 
doido né ... ((risadas)) oh gente ... mas eles podem ajudar as pessoas com questões que 
elas têm problemas ... né professora ... fala pra esses burros aqui que eu tou certa  

X 

114 P – sim ... são profissionais que ajudam as outras pessoas a solucionar problemas  P-> L  P-
) 

115 Al Joana – oh professora ... como a senhora concorda ... ela chamou a gente de burro ...  X 

116 Al Luana- são mesmo (risos)  X 

117 Al Joana – [( )  X 

118 P – eu nem ouvir ... mas eu não concordei com isso ... eu concordei com o que ela P-> J/L  
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estava falando sobre os profissionais P-) 

119 Al Luana – oh eu falo as coisas tão certa que a professora concorda ... viu? Escuta o 
que eu falo  

X 

120 Al Joana – nem se acha ... nem se acha ... que a professora também concorda com 
muita coisa que eu digo .. viu  

X 

121 P – bora ... a gente já entendeu ... vamos voltar pro texto P-> J/L  
P-) 

122 Al Dinho – até no céu mulher faz confusão (risadas)  X 

123 P – mas não eram mulheres fazendo confusão ... no céu P-> D  
P-) 

124 Al Dinho – professora com certeza foi as anjas ... as que queria ser anjas que começou 
(risadas)  

X 

125 P – ai ai ... e linguisticamente? Na língua Portuguesa ... o que a gente percebeu em 
relação a algumas palavras  

P-> D  
P-) 

126 Al Alda– tem palavras que são do gênero masculino e outras do gênero feminino  X 

127 P – sim e as ... P-> A  
P-) 

128 Al Isa – que são pros dois gêneros né? ... tou certa né? X 

129 P – isso ... são os  P-> I  P-
) 

130 Al Isa – substantivos uniformes  X 

131 P – exatamente e os substantivos biformes que representam os gêneros femininos e 
masculinos ... ok ... muito bem ... eu vou fazer a chamada ... oh vocês estão chegando 
muito atrasado .. eu não vou deixar entra [ ( )   

P-> I  P-
) 

132 Als – [a::h professora X 

133 P – não tem a ... não tem b ... gente ... tá demais... oh nosso portão não fecha ( ) ... todo 
mundo que entra ... empurra a cadeira ... é aquele barulho que chega doer ... não tenho 
garganta pra competir com isso ... e vocês estão falando demais ... tá demais ... eu já 
vou anotar ( )  quando eu vou fazer a chamada ... viu ... quero silêncio ... hoje quase 
não ouvir nada do que os colegas de vocês disseram ... tá demais  

 P-) 

 (Chamada ... )  

 (Toca o sino)   

 
Aula 4 – 2º ano A  
 2 ºANO A – (aula de 100 minutos) (conteúdo da aula - apresentar o que é conotação e 

denotação) 
F 

1 P - Ana – bom: di:a meu povo!  N-F 

2 Al Marcos – e minha pova ... né professora? ((risos))  X 

3 P – hoje ele acordou daquele jeito ... quero essa energia aqui na aula viu? P-> M  
P-) 
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5 Al Alda – num pede muito não professora ... que ele se acha  X 

6 P –oh: eu não falei isso só pra ele viu? ... é pra todos vocês ... hoje (a vai ver) umas 
coisas legais ( ) se for  participar da aula é pra ri ... se não for é pra chorar depois da 
prova ((risos)) 

P-> A  
P-) 

7 Al Poliana – essa Ana não tem coração ... viu ((risos)) X 

8 P – ok oh ... quietos que eu vou fazer a chamada viu ... ((chamada))  ... ... ok oh vamos 
começar ... silêncio ... oh gente ... o:u PSIU ... ei po:vo ... oh vou pro assunto ... viu? ... 
Hoje vocês estão demais ... tu tá vendo? ... oh gente ... oh o que Jéssica vai falar de 
vocês ... em? Sempre essa confusão ... essas conversas ... eu vou começar a anotar que 
vocês estão falando demais   

P-) 

09 Al Luana – afe povo ... eu já cansei também ... oh quem não fazer silêncio vai ver lá 
fora ((risos))  

X 

10 P – e vai ver aqui dentro também viu? ... eu quero silêncio ... boca de siri ... se não a 
prova vai vim de chorar vi::u? ... já sabem ((a turma faz mais silêncio, poucas conversas 
paralelas)) oh: o assunto é Conotação e Denotação ... ... já cansei ... ... OH ... ...ok? ... 
então ... a gente chama também de sentido... figurado…e sentido literal ... ok?… 
((conversas ao fundo)) ...  oh eu vou ler aqui oh... prestem atenção ... “A significação 
das palavras não é fixa ... nem estática” ... estão prestando atenção? ... “Por meio da 
imaginação criadora do homem ... as palavras podem ter seu significado ampliando ... 
deixando de representar apenas a ideia original ... básica e objetiva ... assim ... 
frequentemente ... remetem-nos a novos conceitos por meio de associações ... 
dependendo de sua colocação numa determinada frase” Vamos ver os exemplos? ... oh 
... “A menina está com a cara toda pintada ... Aquele cara parece suspeito” ... e então ... 
o que vocês acham ... o que vocês entendem quando ler essas duas frases ... qual o 
sentido da palavra cara aí nessas frases?   

P-) 

11 Al Alda – a primeira... a cara é o rosto da menina né ? X 

12 Al Marcos – a segunda... é Isaías ali ... é suspeito ... viu professora ((risos)) X 

13 Al Isaías  – ah bom ... tu não fica na tua não ... suspeito é tu ... essa cara ai ... nega não 
((risos)) 

X 

14 P – ok gente ... muito bem ...temos a mesma palavra usada em situações diferentes né? 
... remete também a ... sentido diferente ok? ... vocês estão percebendo que até na fala 
de vocês a palavra muda de sentido né? ... então ... na primeira oh ... nós temos cara 
como o rosto da menina ... a face ... a gente pode dizer que esse é o sentido literal ... 
denotativo ... oh ... e o macete  pra gente lembrar é D de dicionário ... sentido literal ... 
agora o outro ... a outra tá no sentido conotativo né? ... no sentido de pessoa ... homem 
... sujeito .. ok? ... o que está escrito aqui oh ... No primeiro exemplo ... a palavra cara 
significa rosto ... a parte que (atende) a cabeça ... conforme consta nos dicionários ... já 
no segundo exemplo ... a mesma palavra cara teve seu significado ampliado ... ou seja 
modificado né? ...  e ... por uma série de associações ... entendemos que nesse caso 
significa ... pessoa ... sujeito ... indivíduo ... ok? ... então ...o que antes era apenas um 
rosto passou a significar a pessoa inteira ... então ... nesse segundo exemplo a palavra 
cara foi usada em sentido diferente né? feita por associação ok? ... então ... quando a 
gente diz que a palavra não é fixa ... não é estática e ... como vemos nas frases aí ... o 
que isso diz pra gente ... o que a gente entende disso? ... Va::mos  

P-) 

15 Al Deusa - que a palavra muda  professora ... como lá? ... o sentido de cara mudou de 
uma frase pra outra  

X 

16 Al Cristina –  vamos entender a palavra no sentido que ela foi colocada ... associada a 
frase  

X 
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17 P – Muito bem ... exatamente né? ... ou seja ... uma palavra não é usada com um sentido 
apenas né? ... eu posso dar novos sentidos as palavras ... a depender do contexto ... da 
situação: que eu estou usando essa palavra né? ... ... eu po::sso ... modificar seu 
sentido... tá?  o que pode remeter a novos conceitos e novas associações ... como foi 
colocado aqui a palavra cara ... a gente viu que com a mesma palavra eu posso dar 
sentidos diferentes né? ... a depender do contexto.. então a gente pode mudar o sentido 
da palavra fazendo associações ... ok? ...  ... essa mesinha aqui no centro é horrível ... 
que eu não posso ficar aqui ...que eu fico na frente né?  

P-> D/C    
P-) 

18 Al Alda - tá bom... professora ... dá pra ver  X 

19 P – ok ... oh:... algumas vezes… numa mesma frase… pode apresentar duas né? ... ou 
mais possibilidades… de interpretação…leiam a frase ... (Marcos quebrou a cara) ... 
então  o que diz a frase? 

N-F 

20 Al Marcos - novamente a palavra cara… X 

21 P – sim ... de novo ali né?… e o que significa cara naquele sentido?... Marcos quebrou a 
cara...  quebrou a cara ... tem que sentido?... 

P-> M  
P-) 

22 Al Marcos – ( ) de namoro?... de relacionamento?...  X 

23 Al Luana – não ... pode ser que ele caiu no chão e quebrou a cara ... ((risos)) X 

24 Al Isaías – fez besteira e os cara pegou X 

25 P -  vi:ram? ... muito bem ... bom… nesse caso aí pode ter quebrado a cara por vários 
motivos né?… a gente não sabe ... pode ser por causa de um namo:ro que não deu 
ce:rto… um relacionamento que não deu certo… né?... ou quebrou a cara porque caiu ... 
ou porque fez besteira ... né? ... então ... o sentido vai depender da: situação né...  mas se 
... se a gente considerar o sentido da expressão... quebrou a cara… DA EXPRE:ssão ... 
ela geralmente ... tem que sentido? 

P-> M 
/L/I     P-
) 

26 A1 Joana - do rosto? X 

27 P – se:rá? ... será que só nesse sentido ... assim oh ... vamos pensar que seja no sentido 
figu:rado da expressão ... quebrou a cara ... esse quebrar a cara seria pra dizer o que de 
Marcos? 

P-> J  P-
) 

28 Al Isaías - fez besteira X 

29 A Cristina - se deu mal… X 

30 P – i:sso... né?...  que Marcos quebrou a cara no sentido de que Marcos se deu mal: ... 
né?...  que fez bestei:ra .... ele se deu mal  né?... … pode ter se dado mal por uma 
questão de relacionamento que não deu certo… né?... vai saber porque que Marcos se 
deu mal… então ali… Marcos quebrou a cara... quebrou a cara ali já ganhou um novo 
sentido… né?... (conversas ao fundo) sentido de se dar mal… né?... ... ( ) em seu 
sentido literal... impessoal... frio… frio no sentido ali de ser (seu  original)… no 
sentido do dicionário mesmo… tá?... podemos entender que Marcos… por algum 
acidente… fraturou... o rosto… poderia ser assim também? ... a gente poderia entender 
assim?... que ele se machucou?...  (conversas paralelas) ...  

P-> I/C  
P-) 

31 Al Cristina – sim ... ou não? X 

32 P – ram ... oh: quando a gente falou assim… Marcos quebrou a cara… e aí você 
falou… não foi?… Marcos… se deu… mal… mas a gente poderia entender naquele 
sentido também ... que Marcos por algum acidente ... ele fraturou a cara?... poderia... 
ser ou não poderia? 

P-> C  
P-) 

33 Al Alda – Poderia sim ... oh ... esses dias que Luana caiu de skate lá na praça da X 
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juventude ...quase que ela quebrou a cara ... ((risos)) 

34 Al Luana – tinha que lembrar da minha queda ... eu sabia ... tava demorando   X 

35 Al Isaías – oh ... eu tinha avisado  X 

36 P – sim ... pois é ... então ... podemos entender a mesma frase no sentido figurado… 
como Marcos não se deu... bem… se deu... mal… não é? tentou realizar alguma coisa 
e não conseguiu… ou que ele se machucou né? ... a gente pode entender aquela frase 
de duas formas… no sentido literal… ou no  sentido frio… que a gente chama de 
sentido denotativo ... tá? ... como marcos fraturou o rosto ... se machucou certo ... mas  
a gente também pode entender no sentido figurado ... no sentido  conotativo ... no 
sentido modificado né? ... que seria Marcos se deu mal ... ok? ... então a mesma 
palavra ... uma mesma expressão ... ela pode adquirir sentidos diferentes tá? ... se o 
sentido for o sentido real ... o sentido que está no dicionário ... literal ... a gente vai 
dizer que a expressão está no sentido denotativo ... ok?... se a gente emprestou essa 
palavra ...essa expressão ... com outro sentido ... num sentido modificado ...  a partir de 
uma associação que a gente faz ... aí a gente vai dizer que essa expressão está no 
sentido figurado ou conotativo ... ok? ... ... oh o que tá escrito aqui ... “Pelos exemplos 
dados... percebe-se que uma mesma palavra pode apresentar mais de um significado... 
ocorrendo... basicamente... duas possibilidades ...  a) no primeiro exemplo ... a palavra 
apresenta seu sentido original... impessoal... sem considerar o contexto... tal como 
aparece no dicionário... Nesse caso... prevalece o sentido denotativo - ou denotação ... 
do signo linguístico da palavra... b) No segundo exemplo... a palavra aparece com 
outro significado... passível de interpretações diferentes... dependendo do contexto em 
que for empregada... Nesse caso ... prevalece o sentido conotativo ... ou conotação do 
signo linguístico tá ... da palavra” ... ok ... então ... a gente tá estudando a literatura 
também né ... o romantismo ... vocês acham que a linguagem poética faz uso muito uso 
do sentido conotativo ou do denotativo ... pelo que a gente tá lendo ... vamos ... quero 
ouvir a resposta de vocês com base no que a gente já falou e leu aqui... 

P-> 
A/L/I  P-
) 

38 Al Alda  – pelos poemas ... parece né? mais que eles mudam o sentido das palavras  X 

39 Al Deusa – foi oh ... pro nosso trabalho mesmo as palavras tavam mais com o sentido 
modificado  

X 

40 Al Isa – criativo ... num foi professora? ... que a senhora falou ... que eles eram muito 
criativos ... o conotativo ... diferente do d de dicionário ... denotativo ... como você 
falou aquela hora lá ... ((conversas ao fundo)) 

X 

41 P – muito bem ... foi isso mesmo né? ...  que eu tinha falado aquele no dia do trabalho 
... que eles eram criativos ... exagerados ... num foi e agora falei ( ) (né isso) ((mesa 
sendo arrastada)) eu ficando aqui ... eu atrapalho muito? ...fico na frente de vocês? ... 
não sei porque colocam assim oh ... essa mesinha aqui ... é horrível ... já falei que não 
dá certo ... assim fica melhor ... que eu vejo melhor ...  então ... então a gente viu que a  
linguagem literária… ela tem essa capacidade de modificar o sentido das palavras… 
né?... muitas palavras… em uma poesia… ou um texto literário… ela é utilizada de 
uma forma modificada… a partir de associações… né?... então essa modificação… 
esse uso modificado do sentido das palavras… é que a gente chama de… conotação… 
então a linguagem poética faz muito uso dessa conotação… como a gente viu… 
quando a gente trabalhou com a questão da literatura… né?... oh como tá aqui oh ... A 
linguagem poética faz bastante uso do sentido conotativo das palavras ... num trabalho 
contínuo de criar ou modificar o significado ... ok? ... vocês entenderam essa parte?  

P-
>A/D/I  
P-) 

42 Als – sim  X 

43 P – muito bem ... quero só ver na prova viu? ... e ... e na linguagem do cotidiano? ... a 
linguagem que a gente uso no nosso dia a dia ...  será que a gente faz isso?  

P -) 

44 Al Joana – o tempo todo ... né professora? X 



129 
 

45 Al Alda – verdade ... tem coisa que a gente fala ... que minha mãe diz que a gente só 
sabe ficar inventando coisa  

X 

46 Al Dinho – e aquele vídeo lá ... eu morri... oh professora ... ela não sabia o que 
significava instagram e acha que era um nome de uma droga ...ou que era um cara  ... 
oh minha fia já é instagrado ((risos))  ((conversas paralelas))  

X 

47 P –  oh: vamos voltar aqui ... PSIU ... ... sim ... oh: a gente no dia a dia como vocês 
falaram o tempo todo ... estamos modificando o sentido das palavras e criando novas 
como o instagram ... foi uma palavra inserida né? ... ela veio de fora ... não teve o 
sentido modificado ... mas na frase lá da senhora ela fez uma associação num foi? e 
deu o sentido de estragado ... porque ela achou semelhante ... mas foi muito bom você 
lembrar ... porque a gente também muda o sentido de uma palavra por associarmos 
com outras né? ... oh: vamos ler aqui  ... olhe pra cá ... na linguagem cotidiana também 
é comum a exploração do sentido conotativo ... como consequência da nossa forte 
carga de afetividade e expressividade  ... então ... a gente também usa no dia a dia… 
essas palavras… com sentido modificado… né?... vamos ver o exemplo oh ... ele 
pergunta pra ela ... quantos dependentes? oh ... oh só como ela entendeu ... “três ... meu 
marido ... de cocaína ... meu filho ... de crack ... e eu do bolsa família” ((risos))  

 P-) 

48 Al Marcos – ah doido .. ((risadas e conversas))  X 

49 P – o que vocês entenderam ... oh ele é do IBGE né? ... então o que ele queria saber?  N-F 

50 Al Alda – se ela tinha filhos memores de idade né? X 

51 P –  muito bem ... ele estava fazendo uma pesquisa ... então o que que ele quis dizer 
com dependentes ali? Quem dependia dela né? ... então ... o que aconteceu?  

P-> A  
P-) 

52 Al Deusa - ela entendeu errado X 

53 Al Poliana – ele estava querendo saber em relação a família dela ... mas não se eles 
eram dependentes de droga ou não  

X 

54 Al Dinho- tá vendo né? ... ela colocou a bolsa família como droga ... é viciada ((risos))  X 

55 Al Poliana – ah você entendeu ... entendeu né professora? ... é que ele não queria saber 
disso né?  

X 

56 P- sim ... entendi ... então ...como vocês disseram ela entendeu errado né? ... veja que 
ela já estava acostumada a tratar com a palavra dependente como usuário de droga e o 
bolsa família ali ... foi uma sátira do cartunista ... ele criticou né? ... então ... ela 
entendeu a palavra dependentes ((risos)) no sentido… denotativo?... sentido real?... 
literal? 

 P-) 

57 Als – não  X 

58 P – por quê?  N-F 

59 Al Cristina – ela entendeu como dependentes de drogas ... usuários de algo né? ... 
porque tem o bolsa família ... e tem gente que depende do bolsa família  

X 

60 P – isso... oh:  ...ela fez uma associação né?… ela entendeu o dependente como outro 
sentido… com outra… ideia… né?... são pessoas… dependentes… químicas… né?... e 
ela… dependente… do bolsa família… vamos ver se vocês  ( ) nossa sociedade 
também né?... logo ela entendeu no sentido? 

P-> C  
P-) 

61 Als - conotativo X 

62 P – muito bem ... e esse exemplo aqui oh ... “Qual é o sentido da vida? ... Por que estou 
aqui? ... Você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o fim do 

P-) 
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mês?” Então ... qual é a palavra ali que foi usada em sentido… [(diferenciado)? 

63 Al Cristina – [(conotativo) X 

64 Al Alda – que tá no sentido conotativo ou denotativo?  X 

65 P – que tá no sentido conotativo ... que não foi usada num sentido que é usual… que 
não é comum ... entendeu? 

P-> A  
P-) 

66 Al Alda – ainda não ... professora  X 

  ((conversas ao fundo))  

67 P –oh eu vou pendurar  Madalena…( a pessoa aqui) … óh… porque ela tá 
conversando demais hoje 

P-> A  
P-) 

 ((risos))  

68 Al Alda – ah:: .. pendurar ... né professora?  X 

69 P – sim ... o que seria pendurar? ... seria  colocar Madalena suspensa no ar né?... aqui... 
né?... no teto?... seria… né?... e naquele sentido ali?... pendurar seria o quê? 

P-> A  
P-) 

70 Al Marcos - deixar fiado... X 

71 Al Cristina - deixar fiado pra pagar só o fim do mês  X 

72 P – justamen:te... então a palavra pendurar ali… foi usada no sentido conotativo?  no 
sentido figurado… né?... no sentido popular dela ... e não no denotativo ... ok? ... e 
aqui oh ... essa próxima aqui ((risos)) vamos ler ... “pronto… siga essa receita que eu 
lhe garanto que emagrecerá… sério… doutor?... médico maldito” ((risos)) ... e aí... que 
que aconteceu?... que aconteceu… aí?... 

P-> M/C   
P-) 

 ((risos))  

73 Al Carla – com essa receita todo mundo emagrece  X 

74 Al Renata – tou aguentando não ... esse médico é dos bons oh ... ((risos)) X 

75 Al Deusa – ela pensou que ele ia passar uns remédios oh ...  e ele pendura a receita na 
bicicleta  ((risos))  

X 

75 Al Marcos – essa eu gostei ((risos)) X 

76 P – pois é ... então ... olha o que ele fez né? ... tadinha vai correr ... até::: ... então ... 
aqui depois do que vocês falaram aí ... qual é a palavra ... qual foi a expressão que foi 
entendida com sentido diferente do que foi falado? 

P-) 

  ((conversas e outros ruídos))  

77 Al Joana – Ah::  tá … entendi agora X 

78 Al Marcos – nem foi lerda aí ... tá precisando correr igual a de lá ... pra ver se pensa 
mais rápido  

X 

79 Al Joana – aff é que eu entendi ... eu não sei o que eu tinha entendido  X 

80 P – tava conversando por isso entendeu errado ... mas fala aí agora o que você 
entendeu?  

P-> J  P-
) 

81 Al Joana – não era pra ela seguir a receita ... não ((risos)) ... era pra ela seguir a receita 
... mas seguir correndo e não o que tava escrito  

X 
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82 P – isso ... e qual ... qual palavra a gente ver ali que nós confundiu  P-> J  P-
) 

83 Al Alda  - siga… X 

84 Al Lisandra - siga essa receita… X 

85 Al Isaías - e ele monta na bicicleta e vai ... siga ((risos)) X 

86 P – exatamente … a receita foi voando né?… e a pessoa foi seguindo o quê?... 
literalmente… né?... ela realmente está literalmente seguindo a receita… ((risos)) e 
aqui ... nesse exemplo é a mesma coisa? ... o que temos aqui ... olha o aviãozinho  

P-> 
A/L/I  P-
) 

87 Al Poliana - um avião que não era nada pequeno… né? X 

88 Al Isaías – olha a boca desse bebê ... nem é grande  ((risadas)) X 

89 Al Alda – ela tava falando da comida e nem viu o avião atrás  X 

90 Al Dinho – vai morrer ((risos)) X 

91 P – oh tadinhos ... quem sabe eles não morrem né? ... ((risos)) ... então ... oh... o 
aviãozinho aí estava em qual sentido?  

N-F 

92 Al Alda – conotativo ... ela tava falando aviãozinho pra ele comer ... ((conversas 
paralelas)) 

X 

93 P –muito bem ... ela usa uma colherzinha simbolizando um avião e o menino entendeu 
o quê?  

P-> A  
P-) 

94 Al Marcos – oh professora ... oh ((risos)) pela boca ... dele ...por essa bocona aí eu 
acho que era o outro ((risos))  

X 

95 P – pois é né?... do jeito que ele abriu a boca ali ((risos)) tadinho gente .... então nesse 
caso ai ... como vocês disseram também está no sentido [co 

P-> M  
P-) 

96 Als – [CONOTATIVO X 

97 P – conotativo né? ... mas ele entendeu no sentido literal… sentido denotativo… 
certo?... e aí...  olha o aviãozinho 

P-) 

98 Al Isaías  - oh: a bocona … ((risos)) X 

99 P – ai ai ... vamos... e esse aqui …ler aí pra mim ... que eu já tou com a garganta 
doendo  

P-> I  P-
) 

100 Al Lisandra – eu leio  X 

101 P – viu  P-> L  P-
) 

102 Al Lisandra – “Olá ... me dá um refrigerante por favor ... droga essa tampa não quer 
abrir ... pra ela abrir você tem que torcer ... abri ... abri ... abri” 

X 

103 Al Marcos – não professora ((risada)) ... só podia ser loira ((risos)) X 

104 Al Joana – NEM VEM ... oh professora ... isso é bullying ... ((risos)) X 

105 Al Marcos – oh: foi a professora que trouxe a imagem  X 

106 P – ah:: agora ... tu faz piadinha e ainda quer colocar a culpa em mim ((risos)) sei não 
viu? ... vou lembrar disso na hora da prova tá  

P-> M  
P-) 
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107 Al Marcos – OH PROFESSORA ... oh Ana ... você sabe né? ... que você mora no meu 
coração ... oh lembra disso lá na prova viu?.  

X 

108 P – ai ai ... tá vendo Jéssica? Como eu sofro aqui ((risos)) ... sim ... mas e a imagem? ... 
vamos voltar pra ela .. o que ela ... a moça entendeu? 

N-F 

109 Al Marcos – pra torcer igual a gente torce pro timão  X 

110 Al Alda– aff ... ela entendeu que era pra torcer ... mas não era pro Corinthians não ... a 
bandeira é até vermelha e branca ...  abestalhado  

X 

111 Al Marcos – OH professora ... oh bullying aqui comigo oh  X 

112 P – oh ... vocês parem de brincadeira ... é pra dizer sobre a imagem e não ficar 
brincando ... agora é aula e não intervalo ... e como Marcos falou ... ela entendeu que 
era pra torcer igual a gente torce pra time né? ... qualquer um ... então ... o que ela tinha 
que ter entendido?  

P-> A/M   
P-) 

113 A Luana – pra torcer a tampa da garrafa  X 

114 P – muito bem ... pra torcer a tampinha né? ... e aí... qual foi a palavra que foi ... é … 
mal interpretada?... ou interpretada em seu sentido literal… qual foi a palavra?... 

P-> L  P-
) 

115 Als -  TORCER X 

116 P – torcer né?... então… torcer… em que sentido ela foi usada  P-) 

117 Al Alda – ele deveria ter falado pra ela desenroscar né? ... a tampa  X 

118 P – muito bem ... quando ele falou torcer ...ela entendeu no sentido conotativo ... de 
torcer pra ti:me ...  mas ele tava falando pra ela girar a tampa ... desenroscar né?  com 
sentido de… de abrir mesmo… né?... .ok ..vamos pra próxima ... ler pra mim de novo 

P-> A  
P-) 

119 Al Lisandra – “oi boneca ... vai procurar sua turma ... oi boneca” ((risos))  X 

120 P – ele entendeu errado né? ((risos)) coitada ... então... a gente pode dizer que ele 
entendeu em qual sentido? 

N-F 

121 Al Lisandra – no sentido denotativo né? ... ele foi buscar a turma dele ((risos)) X 

122 P – muito bem ... e ela disse em qual sentido?    P-> L  P-
) 

123 Al Alda - conotativo   X 

124 P – então ... ele entendeu no sentido literal… de procurar a turma dele ... mas em que 
sentido ela falou “vá procurar sua turma”?... 

P-> A  
P-) 

125 Al Alda -  pra ele sair X 

126 Al Marcos  - pra ele cair fora X 

127 P – isso né? ... pra ele sair…... deixar ela em paz… ok?... então… ela usou a expressão 
no sentido… denotativo… ele entendeu no sentido conotativo... oh: é ao contrário ...  
ela usou no sentido conotativo e ele entendeu no sentido denotativo… o sentido literal 
né?... ele correu e foi chamar… a turma… ok?... então vamos ver as diferenças aqui?...  
vamos ler né? ... oh alguém ler pra mim o quadro da denotação e outra pessoa da 
conotação ... quem vai ... ou eu vou ter que escolher? 

P-> A/M   
P-) 

128 Al Lisandra – eu leio um professora ...  denotação  X 
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129 Al Alda – eu leio o outro então  X 

130 P- ok ... vamos lá? ... pela ordem ... lê  um e depois ler o outro  P-> L/A  
P-) 

131 Al Lisandra –“ denotação ... palavra com significação restrita”  X 

132 P – agora conotação ... a gente vai intercalando viu? ... vai pode ler  N-F 

133 Al Alda – “conotação palavra com significação ampla ... criada pelo contexto”  X 

134 P – denotação  N-F 

135 Al Lisandra – “Palavra com sentido comum ... aquele encontrado no dicionário” X 

136 P – conotação  N-F 

137 Al Alda – “palavra com sentidos que carregam valores sociais ... afetivos ... 
ideológicos”  

X 

138 P – denotação  N-F 

139 Al Lisandra – “palavra utilizada de modo objetivo”  X 

140 P – conotação  N-F 

141 Al Alda – “palavra utilizada de modo criativo artístico”  X 

142 P – último de denotação  N-F 

143 Al Lisandra – “linguagem exata e precisa” X 

144 P – e conotação  N-F 

145 Al Alda  - “linguagem expressiva ... rica em sentidos”  X 

146 P – muito bem .... então o que seria a denotação?... que seria o sentido… denotativo? 
… é o que a gente chama de sentido… real… né?... o sentido… literal… é o sentido 
que a gente encontra… no dicionário… o sentido em que a palavra é usada 
normalmente né? ... então… a palavra tem uma significação restrita… ela tem aquele 
sentido que está registrado no dicionário… tá?... o sentido que a gente usa … é::. no  
dia-a-dia né?... o sentido normal… digamos assim da palavra … e a palavra utilizada 
de modo objeti:vo... é a linguagem exa:ta… a linguagem precisa… que não remete a 
novos sentidos… tá?... ok ...  já a conotação… é uma linguagem mais... criati:va… que 
você pega uma palavra… usual… uma palavra… que aparece lá no dicionário… que 
ela é do dia a dia… e dá novos sentidos pra ela   ... oh: ... palavra com significação 
ampla… criada pelo contexto... ou seja ... depende da situação… em que você está 
usando ...você vai remeter o significado pra ela… Então são palavras com sentidos que  
carregam valores sócia:is… afeti:vos ... ok? aí também vai depender da questão ... do 
tempo… por exemplo… existem palavras hoje… que já não são mais citadas… não 
são mais usadas hoje… por exemplo… a expressão:... mina … que que é mina? 

P-> L/A  
P-) 

147 Al Alda - mina? X 

148  P - hum… rum ...  que é mina gente? P-> A  
P-) 

149 Al Marcos - boa mina ((risos)) é menina né? ... igual broto ... isso é ve::lho  X 

150  P -  é ... pois é ...  e esse ... mina que você diz que é uma menina… mas é uma menina 
que é feia ou não?... pode ser? 

P-> M  
P-) 
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151 Al Deusa – pode ser  X 

152 A Marcos – pode X 

153 P - pode… muito bem ... só que essa mina… como menina… é uma palavra em que 
expressa que sentido?... denotativo ou conotativo?... 

P-> D/M   
P-) 

154 Al Alda -  - conotativo…  X 

155 P – isso ... agora por quê?... a palavra mina mesmo ... (é aqui) em relação a menina ... é 
conotativo?  

P-> A  
P-) 

156 Al Marcos – porque já tem menina  X 

157 P – sim ... mas nós temos também garota né? ... eu tou querendo saber por que mina tá 
sendo usado da forma que eu coloquei ... como conotativo?  

P-> M  
P-) 

158 Al Alda – não é a palavra certa né? ... não tá no dicionário assim  X 

159 P – sim ... e o que tá no dicionário ... o que no dicionário significa mina pra aqui ela tá 
sendo usada da forma conotativa? ... va::mos gente  

P-> A  
P-) 

160 Al  Marcos– sei não professora X 

161 Al Alda – eu também não X 

162 P – gente no dicionário mina é uma forma ... um túnel que se extrai  minério… esse é o 
sentido denotativo oh: vem de miné:rio ... mina ... agora mina como menina usual… 
quando você usa mina… com o sentido de... menina ... aí você está modificando o 
sentido da palavra… né?... ela pegou… né?... mudou de valor… mas é … remetendo aí 
à pessoa… tá?... e a palavra mina hoje não é tão usual mais… né?... vocês usam?... os 
meninos usam? … a palavra mina ainda 

P-> M/A   
P-) 

163 Al Marcos – não X 

164 Al Dinho – eu não ...  X 

165 P –hum ...  não tanto… né?... como é que vocês… que palavra vocês usam pra se 
referir à menina? ... a garota? a garota bonita ... em?  

P-> M/D   
P-) 

 ((risos))  

166 Al Marcos – nenenzinho (risadas) X 

167 P – hum ... nenenzinho? ((risos)) ... muito bem …que mais  P-> M  
P-) 

168 Al - Dinho – godela  X 

169 P - godela? ((risos)) que que i::sso menino? ... Essa eu nunca ouvi ... godela? ... godela 
pra menina? Eu sei de godela com outro sentido ... mas pra menina? Como assim? Eu 
já ouvi a palavra godela com outro sentido né? ... de godelar dos outros né? ... ir ... vai 
para uma festa ... aí você... bebe a bebida do outro… ou outro ... ele paga pra você... eu 
mesma já ouvi essa expressão… nesse sentido… mas como assim pra menina?  

P-> D  
P-) 

170 Al Isaías – pra menina ... ela godela ... a gente tem que pagar ... godela ... ((risos))  X 

  ((conversas paralelas))  

171 P - oh pra vocês ... eu não aguento ... ai ai ...  oh... vamos voltar pro assunto ...  então 
oh... o que vocês falaram aí ... vocês perceberam como as palavras são usadas de forma 
diferentes? ... aí vai depender do contexto né? ... vai depender da situação social ... vai 

P-) 
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depender do lugar onde você está ( ) a gente vai ver isso depois das diferenças sociais 
das palavras ... da ( ) palavras usadas (de como) criativo e artístico ... como você falou 
ali godela ... é uma forma criativa de se usar a palavra né? ... e você não fala a palavra 
godela por qualquer motivo ... você vai associar o sentido a ela ... quando você chama 
uma garota de mina ... pode ser uma redução da palavra menina ... mas também pode 
ser se referido a mina de minérios ... riquezas ... né? ... valioso ... a gente sempre usa as 
palavras fazendo a associação de sentido né ...  é ( ) rica ... muito criativa né ... 
recursos da linguagem literária ... ok? ... agora nós vamos ver outros recursos da 
linguagem literária ... ok? Eu vou tratar agora de dois recursos que a gente encontra 
muito na literatura também viu ... a co:mparação e a metá:fora tá? Então ... “a 
comparação e a metáfora ... são recursos linguísticos que exploram as possibilidades 
criativas da linguagem” ... vamos iniciar com a metáfora tá? ... alguém ler pra mim ... 
por favor .. o quadro azul aí ...  

172 Al Alda –o de metáfora?  X 

173 P – sim  P-> A  
P-) 

174 Al Alda – “Metáfora é a  figura de palavra em que um termo substitui outro em vista 
de uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam ... essa 
semelhança é resultado da imaginação ... da subjetividade de quem cria a metáfora”  

X 

175 P – ok ... obrigada ... então ... usando as palavras em sentidos diferentes ... variados ... 
dando novos sentidos para elas ... a gente vai ter alguns recursos dentro do texto 
literário ... são vários recursos ... né? ... eu só coloquei dois aqui ... pra gente trabalhar 
... depois veremos os outros se der tempo ... então esses dois que aqui são bem 
utilizado ... a comparação e a metáfora é o que a gente mais ver né? ... dentro dos 
textos literários ... e eles acontecem a partir de ... da linguagem criativa mesmo ... da 
(possibilidade) de criação fazendo uma associação de ideias ... uma comparação de 
ideias tá ... nesse momento ... vamos observar aqui as diferenças entre metáforas e 
expressões metafóricas ... certo? ... oh alguém lê pra mim ... ((conversas))  

P-> A  
P-) 

176 Al Lisandra – “O senhor Vivaldo é esperto como uma raposa” X 

177 P – ok ... o que a gente entende disso aí ... a raposa é esperta?  P-> L  P-
) 

178 Al Marcos  – é ... mas o raposo é mais ((risos))  X 

179 Al Alda  – esse só não é mais besta porque o tempo não ajuda  X 

180 P –  oh:: vamos prestar atenção ... então ... Marcos falou pra gente que a raposa ... o 
animal ... vi::u Marcos? ... não o sexo do animal ... é esperto ... então ... quando falou 
que seu Vivaldo é esperto como uma raposa o que a gente deve ali na frase  

P-> M  
P-) 

181 Al Alda - ele disse que seu Vivaldo é muito esperto  X 

182 P – sim ... isso mas o que ele fez pra nos dizer isso... ((conversas )) ... PSIU... é que 
essas conversas ... não tem jeito né? ... eu vou falar na reunião que vocês não param ... 
oh se eu for ficar parando pra pedir silencio eu não dou aula ... é vocês que perdem 
com isso viu? ... os outros aprendem e vocês não ... vamos lá ... então ... ele utilizou de 
que recurso ali ... comparação ou metáfora  

P-> A  
P-) 

183 Als – METÁFORA  X 

184 P – se:rá? Oh: ... o senhor Vivaldo é esperto como ... como uma raposa ... é uma 
comparação ou uma metáfora ? 

 P-) 

185 Al Marcos – com ... comparação ... né professora?  Oh: com com com X 
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186 P – i::sso ... mui:to bem  ... ele fez uma co:mparação com: a raposa que é conhecida 
como um dos animais mais espertos né? ... ele se utilizou de uma característica da 
raposa e fez a comparação com o senhor Vivaldo ... então a gente ver que a 
comparação é parecida com a metáfora né? ... mas a diferença é que a comparação ... a 
gente tem ... a gente faz a comparação usado de elementos comparativo ... de ... de 
conectivos ... como o que está ali ... o como né? ... o com também ... ou tal qual ... 
assim como ... diferente da metáfora né? oh: a oura frase ... o senhor Vivaldo é uma 
raposa ... e agora? Estamos fazendo também uma comparação?  

P-> M  
P-) 

187 Al Marcos – não  X 

188 P – não? Ué será que seu Vivaldo é uma raposa?  P-> M  
P-) 

189 Als – NÃO X 

190 P- não  né? ... então ... quando a gente fala ... senhor Vivaldo é uma raposa ... tá 
dizendo a mesma coisa que a outra frase ... quer dizer o que ((tossi)) ... quando a gente 
diz que uma pessoa é uma raposa? 

 P-) 

191 Al Alda – que é esperta  X 

192 P – sim ... que é esperta né? ... como uma raposa ... oh: a esperteza é uma característica 
ligada a raposa certo? ... a raposa é um animal esperto ... é considerada um animal 
esperto né? ... então quando ele fala assim ... o Vivaldo é uma raposa ... também se faz 
uma comparação tá? ... mas qual é a diferença das duas frases aqui ? ... nas duas a 
gente tem uma comparação certo ... eu tou querendo saber qual a diferença... leiam aí e 
me digam o que nós temos de diferente de uma pra outra?  

P-> A  
P-) 

193 Al Alda – a comparação ?  X 

194 P – sim ... mas eu tou querendo saber qual o elemento que está presente em uma que 
não está na outra ... qual é?  

P-> A  
P-) 

195 Al Cristina - esperto como  X 

196 P – certo ... esperto como né? ... oh quando a gente fala que ele é uma raposa a palavra 
esperto tá ali subtendida ... certo ... mas no segundo caso nós vemos que não aparece 
ali o conectivo como né ... que é um elemento de comparação ... então nos podemos 
dizer o seguinte ... no primeiro caso eu tenho uma comparação metafórica ... eu estou 
estabelecendo uma comparação clara ... objetiva ... nítida ... por quê? Por que eu estou 
comparando dois seres a partir de uma característica em comum ... que nesse caso é a 
esperteza ... então no primeiro caso a gente fez essa comparação de que forma? 
Usando o quê?  

P-> C  
P-) 

197 Al Alda – o como?  X 

198 P – i:sso ... usando o conectivo como ... no segundo caso ... nós também fizemos um:a 
[com 

P-> A  
P-) 

199 Als - [PARAÇÃO  X 

200 P – i:sso nós também fazemos uma comparação ... só que a comparação ali está 
subtendida ... nós não usamos o que ali?  

P-) 

201 Als – COMO  X 

202 P – i:sso ... eu não usei ali o como ... e nem precisou usar a (palavra esperto) ... num 
foi? Então ... nós fazemos uma comparação subtendida ... eu sei o que estão dizendo ... 
que seu Vivaldo é esperto ... só que eu não coloquei a palavra esperto ali ... eu coloquei 
a palavra raposa ... porque nós identificamos a característica típica da raposa ... 

 P-) 
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esperteza né? ... ai ... nesse segundo caso eu vou ter o quê?  

203 Al Alda – metáfora  X 

204 Al Marcos – a metáfora ... né professora? ... não tem mais o como  X 

205 P – exatamente ... nós temos ali a metáfora ... porque não temos mais o conectivo né ... 
ok? é uma comparação também ... só que uma comparação subtendida ... não temos 
mais os conectivos ... ok? O outro exemplo ... ler aí  

P-> A/M   
P-) 

206 Al Lisandra – eu não X 

207 Al Alda – eu?  X 

208 P - Pode ser  N-F 

209 Al Alda – “a vida é (fugaz)”?  X 

210 P – fugaz  P-> A  
P-) 

211 Al Alda – “a vida é fugaz como chuva de verão”  X 

212 P – fugaz ... é algo que passa rápido né? ... a chuva de verão ela não passa rápido ...  P-> A  
P-) 

213 Al Marcos – tem umas que demora ... professora ((risos))  X 

214 P – é: ... mas a maioria vem forte e passa logo ... então ... o que temos ali? P-> M  
P-) 

215 Al Marcos – com  com com ... comparação ... assim fica fácil oh  X 

216 P – i:sso... muito bem ... temos uma comparação metafórica ... mas oh nem sempre a 
comparação aparece com ... com ... viu? Pode ser ... tal qual ... tanto ... quando ... viu? 
Entendeu? É uma comparação que usamos elementos conectivos ... ok?  

P-> M  
P-) 

217 Al Marcos – ok  X 

218 P – ok ... então ... o que a vida tem em comum com a chuva de verão ?  P-> M  
P-) 

219 Al Cristina – passa rápido  X 

220 P – isso... passa rápido ... é fugaz né? ... então ... no primeiro caso usou-se o conectivo 
como né?... que é o elemento comparativo ... tá? ... e no segundo caso ... a vida é chuva 
de verão?  

P-> C  
P-) 

221 Al Poliana – metáfora  X 

222 P – isso é uma metáfora né? ... mas tá dizendo a mesma coisa que a primeira?  P-> P  P-
) 

223 Al Marcos – não  X 

224 P – não ... é o que a (gente estava falando) aqui ( ) da outra frase?  P-> M  
P-) 

225 Al Marcos – que Vivaldo é uma raposa  X 

226 P – sim... mas a gente achou diferente ... nós achamos que não havia comparação nas 
duas frases ou que havia comparação ... mas que ... qual conclusão chegamos lembram 

P-> M  
P-) 



138 
 

aí  

227 Al Marcos – nas duas Vivaldo é uma raposa ... na que tem com é comparação a que 
não tem com é metáfora  

X 

228 P – certo ... então ... nas duas temos comparação ... mesmo sem o com ... eu posso 
dizer que Vivaldo é uma raposa não é a mesma coisa que Vivaldo é esperto como uma 
raposa?  

P-> M  
P-) 

229 Als– sim ...  X 

230 P – então ... aqui a vida é como chuva de verão é uma comparação ... como nós vimos 
... e a vida é chuva de verão é o quê?  

P-) 

231 Al Lisandra – uma metáfora  X 

232 P – isso é uma metáfora ... mas nós estamos fazendo uma comparação também né? ... 
não pode esquecer que mesmo sem o com ... que nós continuamos tendo uma 
comparação ... só que subtendida ... lembra que eu falei ...  então a vida é como chuva 
de verão é uma comparação subtendida ... nós não usamos o fugas e o como né? ... 
fizemos uma comparação subjetiva ... ok? tá subtendido que a vida é fugaz como uma 
chuva de verão ... então ... nesse caso temos uma metáfora ... ok... oh na metáfora é 
sempre uma comparação ... eu faço uma comparação usando ... é ... são características 
que são comuns aos seres que estão sendo comparados ... na comparação metafórica ... 
ou só comparação eu sempre vou usar o elemento comparativo como ... tal qual ... 
assim como ... na metáfora eu não uso esse elemento comparativo tá? ... eu faço uma 
associação que fica subtendida ... ok ... agora vamos ver aqui ... é um trecho de uma 
música que a gente ver expressões metafóricas ... “Ouça-me bem ... amor ... preste 
atenção ... o mundo é um moinho ... vai triturar teus sonhos tão mesquinhos ... vai 
reduzir as ilusões a pó ... é uma música de Cartola – o mundo é um moinho” ... oh 
onde há uma metáfora aí ... metáfora ... sem o com ... sem o elemento conectivo ... ... ... 
va::mos gente ... o que você acham? ... ... vamos lembrar as outras frases? ...a vida é 
chuva de verão ... seu Vivaldo é uma raposa ... então ... onde tá a metáfora aí ... leia o 
trechinho e me digam  

P-> L  P-
) 

233 Al Alda – o mundo é um moinho?  X 

234 P – isso ... oh: quando ele fala nessa estrofe ... preste atenção ... o mundo é um moinho 
... moinho é o  quê? 

P-> A  
P-) 

235 Al Cristina – moinho de vento? X 

236 P – não bem né? ... moinho de vento é pra fazer energia né? ... energia eólica ... 
moinho quando eu digo assim oh ... tou moída ... essa aula me deixou moída ... o café 
foi moído  

P-> C  
P-) 

237 Al Deusa – amassado ... pisado né?  X 

238 P – sim ... é ... moeu ... triturou ... moinho é uma máquina que mói trigo e outros 
cereais ...  então ... quando ele fala o mundo é um moinho ... ele tá dizendo o quê? 

P-> D  
P-) 

239  Al Deusa – o mundo pisa na gente  X 

240  P – isso ... assim oh ... que o mundo é um moinho ... então vai triturar nosso sonhos se 
a gente deixar né? ... porque o mundo é difícil viu? ... então ... a gente tem que estudar 
viu? Oh: vamos ler o que tá aqui ... quem vai ler  

P-> D  
P-) 

241 Al Lisandra – eu leio agora X 

242 P – ok ... pode começar  P-> L  P-
) 
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243 Al Lisandra – “Na primeira estrofe ... há uma metáfora que se desdobra em outras duas 
... segundo o dicionário Aurélio ... moinho é uma máquina que serve para triturar 
qualquer coisa ... e ... ao comprar o mundo a um moinho ... o compositor explica ... por 
meio da metáfora ... com triste e fina poesia ... como os sonhos podem ser triturados e 
as ilusões podem ser reduzidas a pó”  

X 

244 P – ok ... obrigada ... então a nossa metáfora ali é o mundo é um moinho ... se eu 
quisesse transformar aquela metáfora em comparação como ficaria ... me respondam aí  

P-> L  P-
) 

245 Al Alda – o mundo é como o moinho  X 

246 P – certo ... o mundo é como um moinho ... perceberam a diferença?  P-> A  
P-) 

247 Als – SIM  X 

248 P – ok ... então a gente pode dizer que a metáfora é também uma comparação ... só não 
tem o elemento comparativo né? ... já comparação metafórica aparece esse elemento 
comparativo ... como ... tal qual ... certinho? ... então... o mundo é um moinho é no 
sentido que o mundo tritura nossos sonhos ... transformam nossos sonhos em pó ... 
triste né? pra isso não acontecer a gente tem que estudar né? viu né?  

P-) 

249 Als – SIM  X 

250 P – ok ... oh algumas expressões que tem valores metafóricos ... vamos ler ... leiam aí 
pra mim ... todos juntos viu ... ...  

 [ Falar pelos cotovelos ... falar demais ... ter jogo de cintura ... saber lidar com 
situações ... ser língua de trapo... falar da vida alheia ... ser dedo duro ... ser delator 

P-) 

   

251 Als – [Falar pelos cotovelos ... falar demais ... ter jogo de cintura ... saber lidar com 
situações ... ser língua de trapo ((risadas)) ... falar da vida alheia ... ser dedo duro ... ser 
delator  

X 

252 P – muito bem ... falar pelos cotovelos não é o caso de vocês né? ((risos)) ... ai ai mas 
... já conversam ... o que foi aquilo ali? 

P-) 

253 Al Marcos -  e ... bateria do notebook ... professora  X 

254 Als –iiiii X 

255 P – cadê ... colocaram onde? Não trouxeram ... então vamos rapidinho aqui ... que a 
aula já tá acabando também ... pode dá tempo ... então essas aí que a gente falou são 
expressões do nosso dia a dia né? ... ok ... então aqui na comparação metafórica ... eu 
vou ler ... porque eu leio mais rápido ... “Muitos verbos também são utilizados no 
sentido metafórico ... quando dizemos que determinada pessoa ... é difícil de engolir ... 
não estamos cogitando a possibilidade de colocar essa pessoa estomago adentro ... 
associamos o ato de engolir ... ingerir algo ... colocar algo para dentro ... ao ato de 
aceitar ... suportar ... aguentar ... em suma conviver” ... oh o exemplo do gato ... “esse 
moço é um gato” ... temos o que nessa frase?  

N-F 

256 Al Poliana – uma verdade ... ele é lindo ((risos)) X 

257 Al Marcos – sou mais eu  X 

258 P – ai ai ... eu tou querendo saber do assunto ... esse moço é um gato é o que ... 
comparação ou metáfora?  

P-> P/M     
P-) 

259 Als – METÁFORA  X 
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Aula 5 – 2º ano B  

 2º ano B – (aula de 50 minutos) (correção de uma atividade que trata de interpretação 
textual) 

F  

1 P Ana  – Bom dia  N-F  

2 Als – bom dia  X 

3 Al Bete – embola a língua ... eu fiquei mais grande ((risadas)) X 

4 Al Paloma- meu caderno é mais melhor que o seu ((risadas))  X 

5 Al Augusta – oh professora ... olha isso aqui ((risadas))  X 

6 P Ana– minha alegria é que vocês estão falando isso com crítica ((risos)) ... oh eu acho 
ótimo isso é sinal que aprenderam 

P-> 
B/P/A  
P-) 

7 Al Bete – mais melhor ... mais grande ... oh gente quem guenta ((risos)) ((conversas)) X 

8 P Ana – qual estava sendo o português aí?  N-F 

9 Al Paloma – ingual ... onti ... ((risos))  X 

10 Al Bete– mais grande ... imbigo ((risos))  X 

11 P Ana – eu não sei não  N-F 

12 Al Bete –  pior foi eu ... o juiz da lei se escreve com z ou com s e o juiz da ( ) 
((risadas))   

X 

13 Al Paloma – oh vei ...  X 

14 Al Augusta – aí depois Paloma falou é juiz né ( ) ((risadas))  X 

260 P – muito bem ... metáfora ... não temos o elemento conectivo né? ... e para 
transformarmos em comparação ... como é?  

P-) 

261 Als – ESSE MOÇO É BONITO COMO UM GATO  X 

262 P – muito bem ... oh certinho ... porque aqui nós temos o elemento comparativo né? ... 
nos dois casos nós usamos uma característica do gato ... eles costumam ser bonitos né? 
... e associamos a esse homem aqui ... então ... “a metáfora é o emprego de um termo 
com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos ... é uma 
comparação subtendida” ... quando eu falo o moço é um gato ... está subtendido ali ... 
que o moço é bonito como um gato ... e a comparação é a aproximação de dois termos 
entre os quais existe alguma relação de semelhança ... como na metáfora ... a 
comparação ... porém ... “é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada 
qualidade do primeiro termo” ...((toca o sino)) ... nem se tivesse sido combinado né? ... 
oh deixa eu só finalizar aqui  

P-) 

263 Al Marcos – [acabou professora  X 

264 P – Então ... só finalizar ... seria esse moço é bonito como um gato ... é comparação 
né? ... oh ... oh elemento comparativo como presente ai ... oh: na outra aula vamos 
fazer uma atividade viu ... ((conversas)) ( ) quero ver como vocês entenderam ... viu? 
Não tem jeito ... bate o horário é assim ... tu vê?  

P-> M  
P-) 
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15 Al Paloma – agora uma pessoa estudar dois anos e fala ( ) ... oh vei  X 

16 Al Paula – Ana ... meu texto tu vai pegar agora? ((conversas)) X 

17 P – não ...  ... vocês estão tagarelas ... vamos fazer a correção do exercício   N-F 

18 Al – Verônica – copiar não ... professora X 

19 P – nã:o ...  nós vamos corrigir o exercício  N-F 

20 Al – Sandra – é pra dividir a sala?  X 

21 P – não ... hoje não ... agora eu quero que vocês falam espontaneamente ... não vou 
mandar ninguém falar viu? só quero ouvir  

P-> S  P-
) 

22 Al Milena – não é que ( ) ... tou num situação precária  X 

23 P – só quero ouvir ... viu?  P-> M  
P-) 

24 Al Carla – lá vamos nós sofrer  X 

25 Al Paula – Ana ... Chirlei tá aí? X 

26 P – (Chirlei) ... só chega depois do intervalo  N-F 

27 Al Bete – quando chega ... né professora? ((conversas)) X 

28 P – va:mos ... bora ... que folga é essa?  N-F 

29 Al Paloma – me devolve essa cadeira  X 

30 Al Augusta  - ( ) ((conversas)) X 

31 Al Sara – eu não fiz a atividade ... porque eu não vi  X 

32 P – quando a ge:nte N-F 

33 Al Sara- já sei ...já sei ...  quando a gente não vem pra escola ... a obrigação é procurar 
saber o que teve  

X 

34 P – ainda bem que você conhece a regra direitinho ((conversas)) PSIU ... va:mos ... a 
gente pode começar? É sempre assim ... oh barulheira ... bo:ra ... oh ... vou começar ... 
Bete 

P->S  P-
) 

35 Al Janaina – ( )  X 

36 P – eu vou esperar vocês fazerem silêncio ... eu só tenho uma voz ... ... ... bo:ra ... 
quem quer começar? 

P-) 

37 Al Bete – é pra ler a tirinha professora?  X 

38 P – é ... essa mesmo PSIU ... vamos ver quem não estava aqui ontem? João... quem 
mais ... vai falando os nomes ... Renato ... Maria ... Letícia ... ... Jamile ... Marilda... 
mais alguém? ( ) ... Pronto ((conversas))  

P-> B P-
) 

39 Al Paloma – bora começar  X 

40 P – bora ... vai Damaris... ler ai pra gente ... PSIU ... vamos  N-F 

41 Al Janaina – [ ( ) X 
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42 Al Damaris – [( ) eu tou lendo ... vocês que estão fazendo barulho e não estão 
prestando atenção ... (converas) 

X 

43 P – oh: não é pra interromper a leitura ... assim ninguém entende ... já falei pra fazer 
silêncio ... não sei mais o que fazer com vocês ... estão parecendo crianças ... Psiu ... 
continua  

P-) 

44 Al Damaris – “ ( ) fala de um certo rapaz ( ) define-se pelos dois adjetivos”  X 

45 P – quais são os dois adjetivos?  N-F 

46 Als – OCIOSO E IMPRESTÁVEL  X 

47 P – muito bem ... ocioso e imprestável ... esses dois adjetivos foram dados a ele né? ... 
a setinha agora ((conversas)) 

P-) 

48 Al Damaris – considerando o sentido associado a esses dois termos (na situação 
vivida) pela personagem ...(será apresentado como pretendente da filha) [( ) 
((conversas)) 

X 

49 P – [Psiu N-F 

50 Al Damaris  – [( ) X 

51 P – qual seria a reação natural de um pai ... que ouve de um pretendente da filha ...  ( ) 
que ele mesmo se apresentada como ocioso e imprestável? Qual seria a reação ... ele 
deveria reagir como?  

N-F 

52 Al Augusta – com autoridade ... ele é o pai  X 

53 P – ok ... com autoridade ... que mais?  P-> A  
P-) 

54 Al Bete – não aceitar o rapaz  X 

55 P – sim né? ... que mais?  P-> B  
P-) 

56 Al Verônica – não deixar .. porque se ele é ocioso e imprestável é porque não presta 
((risos))  

X 

57 P – o rapaz esperava o que da reação do pai?  N-F 

58 Al Bete – que ele fosse chutado pra fora ((risos))  X 

59 Al Augusta – a ponta pés  X 

60 Al Janaina – e a outra forma de ser chutado? ((risos)) X 

61 P -  Ok ... muito bem ... essa atitude do pai causa na gente o quê?  P-> 
B/A/J  
P-) 

62 Al Paloma – uma surpresa  X 

63 P – pois né? ... porque a gente não espera essa reação do pai né? ... a reação natural 
seria desaprovação ... e ao invés disso ele acolheu o rapaz ... então a reação estranha 
que a gente teve foi essa né? ... ok ... a setinha ... ler aí  

P-> P  P-
) 

64 Al Damaris –“ ( )  determina a reação ... justifique” X 
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65 P – qual é a expressão?  N-F 

66 Al Bete – “filho de uma barão muito rico”  X 

67 Al Augusta – falou a expressão certa... né professora? ... muito rico pronto... ai ele 
gostou ((risos)) 

X 

68 P – isso ... a expressão foi muito rico né? ... vamos destacar ai ...segunda questão  P-> B/A    
P-) 

69 Al Damaris – “( ) ((aluna ler baixo demais)) no último quadrinho a ((Hargar)) ( ) 
surpreende o rapaz ... por quê?”  

X 

70 P – por quê?  N-F 

71 Al Augusta – porque aceitou né? ... ninguém ia esperar que ele ia aceitar  X 

72 P – muito bem ... que mais  P-> A  
P-) 

73 Al Bete – ela tava querendo... ele queria o rapaz na família ... por causa do dinheiro  X 

74 P – sim ... que mais ... vamos ... eu já falei que quero ouvir vocês  P-> B P-
) 

75 Al Verônica – ele pensa que assim pode melhora de vida ((risos)) ( ) X 

76 P – isso né?... ok ... muito bem ... quer mais que vocês acham?  P->V  P-
) 

77 Al Sandra – oh ... também foi uma atitude diferente da que um pai normal teria X 

78 P – sim ... também né ...por quê?  P-> S  P-
) 

79 Al Sandra – ele pode tá querendo ajudar ... ajudar ela  X 

80 P – sim ... pode né? a gente não sabe o que ele tá pensado... o que mais vocês acham ... 
foi certo ou foi errado? 

P->S  P-
) 

81 Al Carla – foi certo por um lado e errado por outro  X 

82 P – hum... mas por quê?  P-> C  
P-) 

83 Al Paula – eu penso assim oh ... ele pode ter pensando que ela gostou do rapaz mesmo 
ele tendo esses defeitos  ... mas teve uma atitude errada ... ele poderia ... sei lá ... ter 
conversado com a filha ... pra dizer que... que ... ... alertar que ele não parece ser um 
bom rapaz     

X 

84 P – ok ... muito bem ... que mais?  P-> P  P-
) 

85 Al Janaina – oh professora depende ... às vezes mesmo sendo uma atitude errada ... 
pode ser a certa né? ... depende da situação  

X 

86 P – muito bem ... três ... eu queria alguém pra ler o textozinho ai ... ou duas pessoas ... 
vamos dividir ... Dam... você ler uma parte ... ela ler outra ... você ler até imprudência 
... tá bom?  

P-> J  P-
) 

87 Al Damaris – ok ... “Todo caso de amor tem um grande e um pequeno ... alguém um X 
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dia falou ... em francês ... que em todo caso de amor” ... sei lê isso não  

88 P – Pula  N-F 

89 Al Damaris  - “É mais ou menos a mesma coisa... o pequeno ama... o grande se deixa 
amar... O grande fala... o pequeno ouve... O grande discorda... o pequeno concorda... O 
pequeno teme... o grande ameaça... O grande atrasa... o pequeno se antecipa... O 
grande pede... ou nem precisa pedir... e o pequeno já está fazendo... Mas como tudo 
pode acontecer... senão nada disso ia ter graça... a qualquer momento... por alguma 
razão... geralmente à noite... imprevisivelmente... o grande pode ficar pequeno... e o 
pequeno ficar grande de repente... Basta um vacilo... um acaso... um cair de tarde... um 
olhar mais assim... um furacão... uma inspiração... uma imprudência”  

X 

90 P – ok ... continua Bete N-F 

91 Al Bete – “Quando isso acontece ... é comum o pequeno ficar maior ainda ... o que 
torna automaticamente o grande ainda menor.... O ex-pequeno ... logo que é 
promovido a grande ... pode se vingar do ex-grande... se seu sofrimento tiver boa 
memória... Aí... coitado do novo pequeno... vai se arrepender de cada não beijo... cada 
não telefonema... cada não noite de insônia... cada não desespero... cada não 
entusiasmo... cada não carinho inesperado... indispensável... inevitável... 
imprescindível... cada não todas as palavras apaixonadas em qualquer língua do 
mundo... Ele vai se surpreender com a reviravolta... no começo... mas vai se conformar 
com sua nova condição de pequeno em seguida... E então vai seguir... cuidadoso e 
desastrado... na quase inútil intenção de conquistar o grande urgentemente” 

X 

92 P – ok ... vocês entenderam o texto? N-F 

93 Al Bete – é sobre amor que ele tá falando ... né professora?  X 

94 P – sim ... o que vocês entenderam desse texto?  P-> B  
P-) 

95 Al Verônica – tem um pequeno e um grande em todo relacionamento  X 

96 P – exatamente ... muito bem ... o que mais ... tem mais P-> V  
P-) 

97 Al Carla – que isso muda depois ... né? e o outro pequeno pode se vingar  X 

98 P – também né? ... mas que tipo de vingança seria essa ... o que vocês perceberam? ...  
leiam de novo  

P-> C  
P-) 

99 Al Carla – não receber mais ligação ... ser deixado de lado  X 

100 P –– i::sso ... a vingança seria o quê? ... o que é que ... quando a gente não atende ... 
não fala mais com a pessoa ... como você falou .. deixa a pessoa de lado ... quando isso 
acontece nós ... a gente diz o quê? ... que vingança é essa ... deixar a pessoa de lado ... 
o que: seria isso? 

P-> C  
P-) 

101 Al Paloma – deixou de se importar  X 

102 P – também ... como assim? ... mas como ... como a gente fa:la? Que a pessoa tá 
fazendo o quê? ... com a gente 

P-> P  P-
) 

103 Al Verônica – tá desprezando ... né professora? não tá querendo mais o outro ... não 
quer mais ... beijinho no ombro (risos)  

X 

104 P – sim: ...  exatamente né? ... é o DESprezo...  não quer mais a pessoa ... o beijinho no 
ombro que você falou é o se valorizar né? 

P-> V  
P-) 
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105 Al Verônica – é X 

106 P - hum ... o que mais a gente percebe aí? O que temos aí como percepção de mundo? N-F 

107 Al Paloma – o mundo tá voltas  X 

108 P – muito bem ... as coisas podem mudar né? ... e quem é grande pode torna-se 
pequeno ... o grande seria o quê?  

P-> P  P-
) 

109 Al Bete – o adorado  X 

110 P – sim ... ele é o que tem o controle ... é o dominador ... e o pequeno?  P-> B  
P-) 

111 Al Verônica – o que não tem o controle ... o dominado  X 

112 P – muito bem ... mas como diz o texto ... essa relação não é uma questão de ... gênero 
né? ... isso significa o quê? ... no texto... quando falamos em uma relação de homem 
com mulher ... no texto  

P-> V  
P-) 

113 Al Carla – que ... ou ... o homem ou a mulher pode ser grande ou pequeno ...  X 

114 P – exatamente ... isso significa nem sempre o grande é o homem ou a mulher ... tudo 
depende de quê?  

P-> C  
P-) 

115 Al Augusta – da personalidade  X 

116  P – sim ... também né ... mas é só da personalidade? Tem mais coisa aí ... num tem ... 
então depende de que mais?  

P-> A  
P-) 

117 Al Milena – da sociedade ...  X 

118 Al Beatriz – de igreja X 

119 Al Verônica – de como é a relação  X 

120 P – sim ... também ... então depende do momento né ... da circunstância ... do que 
envolve as pessoas né ... que em um momento pode mudar ... o grande fica pequeno e 
vice e versa ... tudo depende das circunstância ... ok? Terceiro ... “qual é o assunto 
tratado no texto?” 

P-> 
M/B/V  
P-) 

121 Al Bete – que em todo relacionamento tem um que manda e um que obedece?  X 

122 P – sim ...que mais?   P-> B P-
) 

123 Al Paloma – um sempre vai amar mais que o outro... né?  X 

124 P – também né? ... é o fato de que em todo o relacionamento ... vamos usar os termos 
do livro né? ... tem sempre um grande e um ...  

P-> P  P-
) 

125 Als – PEQUENO  X 

126  P – exatamente ... desse aí eu pedi só o item a ... num foi? Ler aí pra mim  P->      
P-) 

127  Al Bete – “os adjetivos grandes e pequenos são utilizados pela autora para refletir 
sobre esse assunto ... o que cada um deles representa no texto ... justifique”  

X 

128 P – então ... o que cada um representa ... o grande e o pequeno  P-> B  
P-) 
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129  Al Verônica – grande é o que manda ... pequeno obedece se tem juízo ((risadas))  X 

130 P – ok ... é né? ... o grande é aquele que manda na relação e o pequeno se ( ) ... viu? Se 
sujeita a obedecer ... nesse caso não é porque tem juízo ... aqui na sala é ... quem tem 
juízo escuta e faz o que a professora fala ... viu?  

P-> V  
P-) 

131 Al Sandra – tava demorando ((risos))  X 

132 P – pois é ... ai ai ... e depois ... o que acontece mesmo? ... com o grande e o pequeno 
... depois de um certo tempo ... o que muda? 

P-> S  P-
) 

133 Al Augusta – as coisas muda né? ... oh ... o pequeno pode crescer e o grande ficar 
pequeno  

X 

134 P – exatamente ... como vocês tinham falado né? ... o mundo gira ... ok ... questão 6 ... 
ler a tirinha viu 

P-> A  
P-) 

135 Al Bete – “eu sou a criatura mais veloz do mundo ... páh ... tá bom ... tá bom ... a 
segunda mais veloz ... na tira acima a aranha apresenta-se a partir de um superlativo ... 
transcreva no caderno” 

X 

136 P – qual é ... qual é a expressão que a gente percebe que é um superlativo ... algo que 
intensifica né?  

N-F 

137 Al Verônica – a criatura mais veloz?  X 

138 P – isso né? ... quando ela diz que é a criatura mais veloz do mundo ... todos colocaram 
esse? ... sim né? ... ok ... letra a)  

P->V  P-
) 

139 Al Bete – “explique o sentido dessa expressão ... identificando que tipo de superlativo 
é esse”  

X 

140 P – qual é ... o tipo?  N-F 

141 Al Paloma – superlativo relativo de superioridade  X 

142 P – pronto ... é o superlativo relativo de superioridade ... muito bem ... e o que a 
formiguinha ... aranha né?... quis dizer com “sou a criatura mais veloz do mundo?”  

P-> P  P-
) 

143 Al Augusta – que ela é veloz  X 

144 Al Verônica – que ela é rápida  X 

145 P – sim ... mas quando ela disse isso ela se compara com quê? ... a criatura mais veloz 
do mundo ... oh: se é um superlativo relativo ela se comparou ... ela se comparou ... 
vamos gente com o que ela se comparou? ... ... com as demais criaturas? ... ela quis 
dizer que de todas as criaturas ... ela utilizou o adjetivo veloz para dizer que ela é a 
mais rápida né? ... ela se comparou com as outras ... então ... esse adjetivo veloz 
intensificou né? ... ela é mais veloz ... em relação a todas as criaturas ... certo? b)  

P-> A/V     
P-) 

146 Al Bete – “o que na tira indica ser uma caracterização inadequada?” X 

147 P – então ... o que na tira a gente percebe? ... por que ela tem que rever essa 
característica dela?  

P-> B  
P-) 

148 Al Sandra – que o gato foi mais rápido que ela   X 

149 Al Verônica – ele deu uma jornalada nela né? ((risadas))  X 

150 P – exatamente ... e em que quadrinho a gente percebeu que ela não é a mais veloz?  P-> S/V  
P-) 
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151 Als – no segundo e terceiro  X 

152 P – isso ... no segundo e no terceiro ... porque o gatinho aí bateu nela né? ... com o 
jornal ... e ela percebeu que ela não é a mais veloz do mundo ... então ... a partir do 
segundo quadrinho ela tem que rever as características que ela deu pra ela mesmo ... 
ok? Então foram essas as questões que eu passei?  

P-) 

153 Als - só  X 

154 Al Damaris – oh professora hoje eu participei da aula ... né  X 

155 P – é ... hoje você participou ... muito bem  ... Gente olha só ... na próxima aula ... a 
gente vai voltar a ver algumas cosias que faltaram de literatura ... e a gente vai 
trabalhar com o realismo ... vamos sair do romantismo  

P-> V  
P-) 

156 Al bete – ah não ...  X 

157 Al Paloma – oh professora  X 

158  P – gente o realismo também é bom ...  P-) 

159 Al Sandra – eu ainda tou na fase do romântico ((risadas))  X 

160 P – agora ... então vai pra fase realista ((risadas))  P-> S  P-
) 

161 Al Sandra – o professora cruel ...  X 

162 P – ok ... então ... agora eu quero que vocês leiam ( ) ... leitura silencio:sa vou repetir 
leitura silencio:sa viu? ... porque quando eu vou falar do realismo quero vocês 
respondendo as perguntas ... quero todo mundo sabendo responder e me ajudando com 
o assunto  

 P-) 

 ((conversas))  

163 P – ei a aula não terminou ainda ... quero todo mundo lendo ... que é pra saber 
responder quando eu for perguntar ... viu? Como vocês vão participar se não souberem 
falar sobre o realismo  

P-) 

164 Al Paula – professora é pra fazer o resumo também  X 

165 P – não ... você vai marcando no próprio livro mesmo ... que esse livro vai ficar pra 
vocês ... ano que vem ... vem outro ... então pode identificar no próprio livro ... o que 
vocês acharam mais importante ... o que tiveram dúvida ... que quando eu for 
apresentar o realismo a gente vai discutindo ... tá?  

P-> P  P-
) 

166 Al Paula – ah: tá  X 

167 P – é pra ler ... que eu vou questionar e vou anotar viu? ... quem tá participando e quem 
não  

N-F 

 ((toca o sino, fim da aula))  

 

 

Aula 6 – 2º ano B  

 Aula dia 27 – (tema da aula-  apresentação da categoria gramatical artigo) (aula de 
100 minutos) 

FX 
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1 P – bom dia gente! N-F 

2 Als – Bom: dia ... professora  X 

 ((conversas))   

3 Al Paula – hoje eu tou cansada ... viu professora? X 

4 P Ana – de quê?  N-F 

5 Al Paula – de estudar ... de tanta coisa ... X 

6 P – pois trate de mandar esse cansaço lá pra longe  N-F 

7 Al Paula – é difícil  X 

8 P – ai ai ... ... é converseiro ... vou fazer a chamada ... silêncio ... ((chamada))  ... ... o 
hoje nós vamos trabalhar com uma classe gramatical ... bem simples na verdade ... 
mas eu preciso que vocês prestem atenção ... ok? ... então ... a classe gramatical que a 
gente vai trabalhar hoje é o artigo ... me digam aí ... quais artigos nós temos?  

N-F 

9 Als – A ... O ... OS ... AS ... UMA ... UMAS  X 

10 P – muito bem ... então ... nós temos os artigos o ... a ... os ... as ... uma e umas e 
também ... um e uns ... esqueceram foi? ... oh: os artigos eles são uma classe 
gramatical ... e são divididos em dois grupos ... quais são esses grupos?  

P-) 

11 Al Paloma – definido e indefinidos  X 

12 P – muito bem ... nós temos os indefinidos e os definidos ... agora quais são os que 
estão no grupos definidos e indefinidos? ... eu vou colocar no quadro e vocês é que 
vão me dizer ... lado esquerdo definidos e direito e indefinidos ... começando pelos 
definidos ... vamos lá ... quais são?  

P-> S/V  
P-) 

13 Als – a ... o ... as ... os  X 

14 P – ok ... certinho ... ... ... agora os indefinidos  P-) 

15 Als – um ... uma ... uns ... umas  X 

16 P – ok ... muito bem ... então a gente pode dizer que os artigos é uma palavra que 
quando anteposto ao substantivo faz o quê? 

P-) 

17 Al Bete – define ...  X 

18 P – define ... mas é só i::sso P-> B  
P-) 

19 Al Paloma – ele também demonstra se dá no plural: ... no singular:  X 

20 P – muito bem ... indicando o número né? ... plural e singular ... o que mais ... ... a 
gente usa o artigo a: para qualquer substantivo?  

P->P  P-
) 

21 Als – SIM  X 

22 P – sim:::? ... eu posso dizer a: astro sol ou eu devo dizer o: astro sol?  P-) 

23 Als – O ASTRO SOL  X 

24 P – ok:: ... então eu posso usar o artigo a para qualquer substantivo?    P-) 

25 Als – NÃO  X 
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26 P – certo ... agora por quê? ... o que me diz que eu não posso falar a astro sol   P-) 

27 Al Bete – porque não é o certo ... não concordaria ... sol é homem ... ((risadas)) 
masculino ... masculino  

X 

28 P – isso é masculino ... então não concordaria ... por causa do ... gênero né? ... a gente 
precisa fazer a concordância em gênero e número ... então não poderia os astro sol ... 
porque não haveria concordância de número e nem a astro sol ... porque não haveria 
concordância de gênero ... então ... quando o artigo é colocado antes do substantivo 
ele determina o substantivo ou indetermina né? ... então... é uma classe que está ligada 
aos substantivos e os artigos também são variáveis né? ... os:... as: ... o: ... a: ... umas: 
... uma: ... um: e uns: ... e essa variação vai depender do que o substantivo pede né? ... 
de como foi colocado na frase ... certo? Então ... quando eu digo que só quero ... só 
quero os artigos masculino ... vocês vão me responder o quê?  

P-> B  
P-) 

29 Als – O ... OS ... UM ... UNS  X 

30 P – muito bem... e os femininos?  P-) 

31 Als – A ... AS ... UMA ... UMAS  X 

32 P – ok ... então eles se definem em artigos definido e indefinidos ... como tá aqui no 
quadro ... em gênero ... masculino e feminino ... e em número ... plural e singular ... e 
servem para determinar um substantivo ou indeterminar ... certo? Quando eu digo 
...um aluno respondeu errado a questão ... eu tou determina:ndo ou indetermina:ndo o 
substantivo aluno?  

P-) 

 

 

33 Al Bete – indeterminado né? ... professora  X 

34 P – certo ... vocês não sabem qual aluno é esse né? ... então esse aluno está 
indeterminado pelo artigo indefinido um ... agora se eu digo ... a aluna foi bem na 
prova ... é determinado ou indeterminado?  

P-> B  
P-) 

35 Als – DETERMINADO  X 

36 P – muito bem ... agora nós sabermos que foi a aluna que foi bem na prova  P-) 

37 Al Paula – bem que podia ser eu ((risadas))  X 

38 P – mas pode ... por que não? ... é só estudar  P-> P  P-
) 

39 Al Paula – é professora  X 

40 P – o artigo ... ele tem um poder ... quando eu digo assim ... o aprender faz bem ... o 
artigo tá fazendo o que aí ... que poder ele está tendo nessa frase?  

N-F 

41 Al Carla – ele tá iniciando a frase ... ((risadas)) X 

42 P – sim ... claro ... mas ele tá fazendo outra coisa aí também ... aprender é o quê? Oh... 
eu aprendo ... tu aprendes ... então ... aprender é o quê?  

P-> C  
P-) 

43 Als – VERBO  X 

44 P – exatamente ... aprender é verbo ... mas nessa frase ... nessa frase ele tá sendo 
verbo?  

P-) 

45 Al Verônica – ele tá sendo determinado pelo artigo ... né professora? ... não é qualquer 
aprender é O:: aprender né?  

X 

46 P – i:sso ... então nessa frase aprender tá na mesma classe gramatical que aluno ... 
então ... nessa frase se aprender tá na mesma classe gramatical de aluno ... ele 

P->V  P-
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continuam sendo verbo?  ) 

47 Al Augusta – continua  X 

48 P – continu::a?  ... se tem o artigo antes ... o artigo transforma a classe gramatical ... 
ele determinou a palavra aprender ... então aí ... aprender não é mais verbo ... nessa 
frase ... aí ele é substantivo ... o artigo substantivou o verbo ... entenderam? ... o artigo 
tem o poder de mudar a classe gramatical da palavra ... então ... ele tem o poder de 
transformar qualquer palavra em substantivo ... ele tem o poder de substantivar 
qualquer palavra ... ok? Por exemplo ... lembram da palavra amarelo? Amarelo pode 
ser o quê?  

P-> V  
P-) 

49 Al Verônica – substantivo  X 

50 P – isso ... e pode ser também ... lembram? ... olha o sol  P-> V  
P-) 

51 Al Bete – adjetivo ... o sol é amarelo  X 

52 P – exatamente ... então se eu falo ... carro amarelo ... amarelo aí é o quê?  P-> B  
P-) 

53 Als – ADJETIVO  X 

54 P – isso ... mas se eu falo ... o amarelo é uma bela cor ... amarelo aí é?  P-) 

55 Als – SUBSTANTIVO X 

56 P – ok... certinho ... e por que nós sabemos que ele é um substantivo?  P-) 

57 Al Janaiana – por causa do artigo  X 

58 P – isso ... eu determinei a palavra pelo artigo ... ok? ... o amarelo ... então ... o artigo 
tem esse poder de substantivar qualquer palavra ... tá ... bem ... agora eu quero que 
vocês me falam frases que a gente ver artigos indefinidos e definidos ... vamos lá ... 
quem começa?  

P-> J  P-
) 

59 Al Sandra – O livro é pesado ((risadas))  X 

60 P – hum: ... é o peso do conhecimento ... o livro ali é o quê?  P-> S  P-
) 

61 Als – SUBSTANTIVO  X 

62 P – certo ... nós temos ali um artigo indefinido ou definido?  P-) 

63 Als – DEFINIDO  X 

64 P – muito bem ... va::mos mais frases... falam mais pra gente ver ...mas sejam mais 
bonzinhos ... viu?  

P-) 

65 Al Verônica – a aula é boa  X 

66 Al Paula – ê:: professora ... nem puxou o saco ((risadas)) X 

67 P -  ai ai ... aula ali é:: N-F 

68 Als – SUBSTANTIVO  X 

69 P – ce:rto ... por causa do? P-) 

70 Als – ARTIGO  X 
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71 P – muito bem ... esse assunto é fácil né? ... é só pra gente relembrar ... falta uma frase 
com um artigo indefinido ... me falam uma ai?  

 P-) 

72 Al Augusta – um dia eu vou ser rica X 

73 Al Paula – num dia de são nunca  ((risadas))  X 

74 P – mas olha ... rum ... um dia né? ... ela não falou qual ... ela falou um dia ... ela não 
determinou né? oh: ... se eu falo assim ... Paula eu vi a menina ... e Paula... eu vi uma 
menina ... qual é a diferença aí? 

P-> A/P  
P-) 

75 Al Paula – uma eu sei qual é ... e a outra ... foi qualquer menina ... né professora?  X 

76 P – exatamente ... a:: menina Paula vai saber de quem eu estou falando ... agora uma:: 
menina ... ela vai me perguntar que menina? Né?...  por causa ... que nesse segundo 
caso nós temos o quê?  

P-> P  P-
) 

77 Al Carla – oh professora ... é como se fosse ... o substantivo próprio e o comum né? ... 
porque o próprio eu atribuo a uma pessoa específica  e o comum ( ) (a vários)  

X 

78 P – assim ... você tem que ver a diferença da função das duas classe ... né? ... 
substantivo você tá nomeando ... o artigo ... ele está o quê? ... acompanhando o 
substantivo ... ele acompanha definido ou indefinido ... definido no sentido de você 
deixar claro quem se trata esse ser que você tá falando ... tá ... eu entendi seu 
raciocínio é mais ou menos assim ... esse sentido específico ... o A é como se você 
estivesse especificando ... né isso?  E o UMA é como se não estivesse especificando ... 
como um substantivo generalizado né?  

P-> C  
P-) 

79 Al Carla- é:  X 

80 P –  ok ... pessoal? Me dê mais exemplos aí ... ... eu não sei trabalhar com gente muda 
... ((risadas)) ... pra ri abrem a boca né? ... pra conversar na sala também ... pra 
participar da aula eu tenho que ficar cobrando ... ai ai  

P-) 

81 Al Bete – A vida é bela  X 

82 P – muito bem ... oh: a acompanhando o substantivo vida né? ... me dê mais exemplos 
aí ... transformando verbo em substantivo viu  

P-> B  
P-) 

83 Al Paloma – O cantar é belo  X 

84 P – isso cantar é verbo né? ... quando a gente coloca o artigo ... fica? P-> P  P-
) 

85 Als – SUBSTANTIVO  X 

86 P – certinho ...  outra  P-) 

87 Al Milena -  tem que trazer um microfone ((risadas)) X 

88 P – oh: ... quando Milena falou...  um:: microfone ... ela não determinou né? ... pode 
ser qualquer microfone ... ok? ... então a gente percebe que é uma classe de palavras 
que a gente utiliza o tempo [inteiro  

P-> M  
P-) 

89 Al João – [todo X 

90 P – isso né? o tempo todo ... e sempre com essa função de determinar o substantivo ... 
certo? ... só que às vezes o artigo não aparece tão claramente assim ... por exemplo ... 
eu falo ... peguei a pesca da aluna ... o que aconteceu ai?  

P-> J  P-
) 

91 Al João– ela se ferrou ((risadas)) X 
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92 P – também né? ... ((risos)) ... mas eu quero saber é em relação ao artigo ... o que 
aconteceu ai?  

P-> J  P-
) 

93 Al Bete – o artigo definiu a pesca  X 

94 P – sim: ... certo ... mas aí tem outro artigo também ... né? ... gente ... ... oh: nessa frase 
... qual ou quais substantivos nós temos ai?  

P-> B  
P-) 

95 Al Bete – pesca  X 

96 P – certo e tem outro ou não tem?  P-> B  
P-) 

97 Als – TEM X 

98 P – qual? ... me digam ai  P-) 

99 Al Verônica – aluna  X 

100 P – i:sso ... aluna ... né? antes de aluna nós temos o quê?  P-> V  
P-) 

101 Al Paloma– da  X 

102 P -  i:sso ... o da:: ... o da é o quê? ... ô:: se eu falo assim ... de hoje em diante quem 
ficar conversando na aula ... e não prestar atenção ... eu vou tirar ponto de alunos 

P-> P  P-
) 

103 Al Sandra – quanta crueldade no coração ... professora  X 

104 P – pois é ... então ... de é o quê? ... gen:te ... a gente já viu isso ... oh: ... eu que mando 
vocês de volta pra quinta sé:rie  ... segundo ano 

P-> S  
P-) 

105 Al João – hoje ela tá atacada ... ((risadas)) X 

106 P – é vocês: que me deixam assim ... de é o que gente? ... eu não saio daqui enquanto 
um de vocês: não me responder ... vamos ficar interva::lo ... ou::tras aulas ... de tar::de 
... cha:mo os pais de vocês: ... eu quero só ver ... OH por mim ... por mim ficamos o 
ano to::do aqui... de hoje até:: ... de é o que GENTE? 

P-> J  P-
) 

107 Al Cláudia – morfema? X 

108 P – mo:rfe:ma? morfema é o quê? oh ... quando a gente tem raiz, tema ... morfema são 
partes ... lembra? são partes da palavra ... oh o de pode ser pequeno ... mas ele tem 
ou:tra fu:nção ... ou:tro nome ... vamos pensar ai ... 

P-> C  
P-) 

109 Al Cláudia  – conjunção  X 

110 P – Conjunção ... faz o quê? ...  liga frases ou orações né? ... o tal do e:: ... que vocês 
tanto gostam de usar ... se:gu:ndo a::no ... se:gu:ndo a::no ... vocês vão ficar aqui a[té::  

P-> C P-
) 

111 Al Cláudia – [é preposição? X 

112 P –  salvou ... u:m santo pra salvou P-) 

113 Al Bete – é uma ... professora  X 

114 P – é ... uma santa pra salvar né? ... que é um artigo indefinido e uma porque tá 
concordando com o gênero né? ...  mas oh ... quando eu falei um santo ... é uma 
expressão né... então ... eu concordei com a expressão ... e não em relação a Cláudia ... 
então... se de é preposição ... da: é o quê?  

P-> B  
P-) 
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115 Als – PREPOSIÇÃO  X 

116 P – Ufa! I:sso mesmo ... da: é a preposição de ma::is o artigo a:: ... e:ntão ... lá na frase 
da aluna ... nós temos a preposição de ma:is o artigo a...  para concordar com o 
substantivo? ... A:luna ... agora se fosse aluno ... seria o quê? ... 

P-) 

117 Als – DO ALUNO  X 

118 P – ce:rto ... e se fosse alunos  P-) 

119 Als – DOS ALUNOS  X 

120 P – i:sso ... mas se eu digo assim oh: ... Na sala ... há alunos que conversam demais ... 
onde tá o artigo ai na frase?  

P-) 

121 Al Augusta – há alunos  X 

123 P – oh:: ... pre::stem atenção:: ... se eu dissesse assim ... na sala ... existem alunos que 
conversam demais ... o outro há sumiu né?  

P-> A  
P-) 

124 Al Augusta – sim  X 

125 P – então ... esse há é há de haver ... de existir e não a de artigo ... é o há no sentido de 
que existe alunos que conversam demais né? ... de que tem alunos que conversam 
demais e não prestam atenção na aula ... então ... se a gente lembrar do da: e pensar a 
mesma coisa nessa frase ... na sala ... existe alunos que conversam demais ... onde tá ai 
o artigo  

P-> A  
P-) 

126 Al Paloma – no... na  X 

127 P – i::sso ... no na ... né? ... aqui no na ... nós temos o quê? ... ô: é a mesma coisa do de 
... nós temos o quê?  

P-> P  P-
) 

128 Al Paloma – a preposição mais o artigo  X 

129 P – exatamente ... a preposição em mais o artigo a ... né? ... mas se eu digo assim ... 
num dia de chuva o céu fica escuro ... onde eu tenho os artigos aí?  

P-> P  P-
) 

130 Al Paloma – num e o  X 

131 P – certo ... vocês estão prestando atenção no que a colega tá dizendo? Prestem 
atenção oh: ... num dia de chuva o céu fica escuro ... num ... é a preposição em mais o 
artigo 

P-> P  P-
) 

132 Als – UM  X 

133 P – i:sso ... então nós podemos ter ... num ... no ... nos ... nas ... dos ... das ... são 
preposições que foram juntas com artigo ... ok? ... oh agora abram [o livro na página 

P-) 

134 Als – [AH PROFESSORA  X 

135 P – ah:: nada ... vocês estão conversando demais ... vocês parem de conversar que 
vocês estão perdendo a explicação ... depois dizem que não entenderam ... eu pergunto 
... pra ver se vocês estão aprendendo ... poucos me respondem ... agora eu passo a 
atividade que eu vejo no caderno ... vocês estão demais ... abram o livro na página 381 
... Maria ... ler pra gente o quadrinho aí ... bo:ra ... silêncio  

P-) 

136 Al Maria – qual?  X 

137 P – no quadrinho lá em baixo da página ... tem assim “formas do adjetivo” ... oh 
desculpa ... do artigo ... nem sempre ... eles vão aparecer assim ... o: ... a: ... eles 
podem aparecer junto com outras palavras né? ... combinando com os termos ...certo 

N-F 
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... então vamos ver aí no quadrinho ... lê aí pra gente vai ... oh: lê assim ... preposição 
a: juntando com o artigo o: fica ao ... viu? E oh eu quero que todo mundo responda ... 
viu? Ela vai pergunta e no final o junção é para todos responderem ... eu quero o 
co::ro ... viu? Oh: preposição a: com o artigo a: vai ficar o quê? ... e a turma responde 
... à:: viu? Vamos lá  

138 Al Maria- preposição a mais o artigo os ... fica o quê?  X 

139 Als – AOS  X 

140 P – i:sso desse jeito ... continua ... você que tá comandando agora Maria ... vai 
continua  

P-) 

141 Al Maria – preposição a com artigo as fica  X 

142 Als - ÀS X 

143 P – i:sso ... mas com o sinal indicativo de ... crase né? quando a gente escreve ... não é 
o sinal agudo em? ... é o contrário ... vai lá Maria 

P-) 

144 Al Maria – preposição de [ X 

145 P – [fala com vontade ... fala alto  N-F 

146 Al Maria -  preposição de:: com artigo o: fica  X 

147 P – fica o quê?  N-F 

148 Als – DO X 

149 P – continua  N-F 

150  Al Maria - preposição de: com artigo a: fica X 

151 Als – DAS  X 

152 P – i:sso ... continuam  P-) 

153 Al Maria - preposição de: com artigo os: fica X 

154 Als – DOS  X 

155 P – vocês parecem que não tomaram café hoje ... eu não vou falar mais não ... vai até 
o final da tabela   

P-) 

156 Al Maria - preposição de: com artigo um: fica X 

157 Als – DUM X 

158 Al Maria - preposição de: com artigo uns: fica X 

159  Als – DUNS  X 

160  Al Maria - preposição de: com artigo uma: fica X 

161 Als – DUMA X 

162 Al Maria - preposição de: com artigo umas: fica X 

163 Als – DUMAS  X 

164  Al Maria - preposição em: com artigo o: fica X 
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165 Als – NO  X 

166 Al Maria - preposição em: com artigo a: fica X 

167 Als – NA  X 

168 Al Maria- preposição em: com artigo os: fica X 

169 Als – NOS  X 

170 Al Maria - preposição em: com artigo as: fica X 

171 Als – NAS  X 

172 Al Maria - preposição em: com artigo uma: fica X 

173 Als – NUMA X 

174 Al Maria - preposição em: com artigo umas: fica X 

175 Als – NUMAS  X 

176 Al Maria - preposição em: com artigo um: fica X 

177 Als – NUM X 

178 Al Maria - preposição em: com artigo uns: fica X 

179 Als - NUNS X 

180 Al Maria - preposição por: com artigo o: fica X 

181 Als – PELO  X 

182 Al Maria - preposição por: com artigo a: fica X 

183 Als – PELA X 

184 Al Maria - preposição por: com artigo os: fica X 

185 Als – PELOS  X 

186 Al Maria - preposição por: com artigo as: fica X 

187 Als – PELAS  X 

188 P – ok: ... muito bem ... então... toda vez que aparecer alguma dessas combinações 
vocês vão saber que nessa palavrinha existe uma preposição ... mas também um artigo 
... ok? que é a junção: ... a combinação: dos dois ... oh: é pra fazer a atividade que 
Amanda vai entregar aqui oh: ... abaixo da explicação e dos exemplos ... vocês vão ver 
as questões ... é essas ai oh ...que é pra responder aqui ... na sala e pra casa a atividade 
do livro da página 384 e 385 ... viu? ... a da folha é pra hoje ... que eu ainda quero 
corrigir ... e a outra pra casa... va:mos ... ...((alunos conversando baixo)) ... Gabriel ... 
eu vi aqui que você tá bem atrasado com umas atividades né? ... pega aí com seus 
colegas depois ... ...Milena ... você aí tá me devendo o texto ... traga na próxima aula 
... (forma quantos) visto que eu já dei ... 5 ou 6   

P-) 

189 Al Verônica -  ...  [6 professora  X 
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190 Al Carla -  ...  [5 professora ...  X 

191 Al Carla   – oxi ... qual que eu não tenho?  X 

192 Al Verônica – da atividade do texto X 

193 Al Carla – mas esse a professora falou que recebia depois ... professora ... eu vou 
trazer o meu ... viu? 

X 

194 P – foi ... eu disse que receberia depois ... mas vocês estão enrolando demais ... traga 
na próxima aula viu? ... oh gente ... quem eu ainda não dei o visto do texto ... traga na 
próxima aula ... viu? Só vou receber a atividade até:: a próxima aula ... não:: esqueçam 
... e sem conversa viu? ... va:mos é pra irem fazendo a atividade ... eu vou corrigir hoje 
viu? ... antes que bata o horário ... ... Gabriel ... você chegou no segundo horário num 
foi?  

P-> C P-
) 

195 Al - Gabriel – foi professora ... mas porque quando eu cheguei o portão já tava 
fechando 

X 

196 P – porque chegou atrasado ... ... Silva ... faz favor ... ... ( ) ((conversam baixo 
demais)) ... (três vistos) ... (tá aí)  ( ) (traga na outra aula) ... ... ...  tá quase pra bater o 
horário mais cinco minutos pra vocês acabarem ... a atividade é fácil e simples ... era 
pra fazer rapidinho demorou demais ... é assim ... enrolam pra fazer a atividade ... tu 
vê né? ... agora assim ... pelo menos eles fazem ... porque a turma da 5ª série ... a gente 
quase corre ... ((riso)) os meninos são demais ... não tem quem aguenta é a quinta e o 
terceiro ano ... tu viu né? 

N-F 

197 Pesquisadora – acho que porque são novos demais ... e os outros já tão saindo ... 
devem tá querendo correr de escola ((riso)) agora ... deveriam tá preocupados com o 
vestibular né? ... porque se com estudo a coisa já tá difícil ... sem é problema  

X 

198 P – Olha sei não ... eu falo pra minha ... estuda ... mas ainda bem que ela não quer ser 
professora ((risada))  

X 

199 Pesquisadora – fala isso não ... eu sofro ((riso)) oh Deus  X 

200 P – não ... você tá começando agora ... se preocupe não ... tá fazendo o mestrado ... ai 
depois estuda pra concurso ... agora rede municipal... é difícil ... melhor é estadual ... 
ou trabalhar em faculdade particular ... cursinho ... 

X 

201 Pesquisadora – é ... difícil ... quando acabar o mestrado já vou sair procurando 
emprego ((riso)  

X 

202 P – acha ... se preocupa não ... ainda mais com o mestrado ... pode ficar tranquila ... 
ainda mais tu ... com esse jeito assim ... ê:: oh: o converseiro ... já vou corrigir ... é que 
são matracas né? ... mas também ... adolescente ficar quieto é difícil ... só se amarrar 
na cadeira ((riso))  

X 

203 Pesquisadora – e ainda levantam com a cadeira e tudo  ((riso))  X 

204 P – os daqui então ... ((riso)) ... Ge:nte oh: vamos corrigir  X 

205 Als – PERAI X 

206 P – não já dei tempo demais ... oh: já ajeitei a caderneta ... já até conversei um pouco 
com Jéssica oh ... e vocês estão enrolando aí ... va:mos primeira questão ... oh silêncio 
...Paula ler aí pra gente 

P-) 

207 Paula – escreva em seu caderno duas frase empregando dois artigos definido e o dois 
artigos indefinidos ...  

X 
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208 P – bora lá ... ler aí o seu Paula... só precisa ler uma de cada  N-F 

209 Paula  – Uma chuva forte caiu na tarde de ontem ... a chuva foi tão forte que carregou 
um carro 

X 

210 P – ok ... muito bem quais foram os artigos aí na frase  P-> P P-
) 

211 Bete  – Uma ... na ... em mais a ... a e um ... X 

212 Al Verônica – ué professora foi a duas vezes ... X 

213 P – mas ela usou como na ... né ... oh ela juntou o em mais a ...  P-> V P-
) 

214 Al Verônica – ah se podia assim ... X 

215 P – qual foi a sua ... diz aí pra gente ...  N-F 

216 Al Verônica – A aluna tirou uma nota dez e o aluno um zero  X 

217 P – muito bem ... quais foram os artigos usados gente?  P-> V P-
) 

218 Als – a ... uma ... o ... um  X 

219 P – muito bem ... gostei da frase ... vai ser sua prova ... e a prova de que aluno será 
zero ... por que gente ... eu perguntei se será a prova dela e qual o aluno que irá tirar 
zero ... por quê?  

P-) 

220 Al Carla – porque ela uso artigo definido ...  X 

221 P – muito bem ... não foi qualquer aluna nem qualquer aluno ... foram a aluna e o 
aluno ... estão definidos né ... pelo artigo ... ok ... oh quais foram as frases de vocês ... 
bora ...  

 

P-> C P-
) 

222 Al Bete – Na praça da juventude tem um rapaz que anda muito bem de skate ... o skate 
dele é uma beleza 

X 

223 Al João – jogou aí ... em  X 

224 P – muito bem...  ok ... bora ... e a sua João? Aproveita e fala  P-> B/J 
P-) 

225 Al João - O esporte radical faz bem a saúde ... um dia todos entenderam que é uma 
boa opção  

X 

226 P – ok ... ok ... muito bem ... embora eu acho que nunca farei essas coisas não ... não 
gosto ... mo::rro de medo ... imagina só? ... cai daquelas alturas ... DEUS é mais ... eu 
mo:rro antes de chegar no chão ((risadas))  

P-> J  P-
) 

227 Al João – oh professora ((risos)) é massa ... a senhora tá perdendo ...viu? X 

228 P – ai ai ... vamos ... quem vai se habilita ... eu quero ouvir vocês oh ... as frases aqui 
estão boas   

N-F 

229 Al Sandra – oh professora ... eu fiz errado  X 

230 P – como assim?  N-F 
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231 Al Damaris – tu não sabe escrever frases usando artigo ((risadas))  X 

232 P – oh:: ... todo mundo pode errar  P-> D P-
) 

233 Al Sandra – é claro que sei né ... mas é que eu pensei que eram duas frase e que cada 
frase a gente colocava só dois artigos definidos e na outra dois artigos indefinidos ... 
foi isso  

X 

234 P – tudo bem né ... não foi tão claro assim a questão ... né? ... tava pra entender assim 
também ... tem problema não ... ler aí pra gente 

P-> S P-
) 

235 Al Sandra – O sino tocou e todos os alunos saíram e a aluna ficou ... a outra ... É uma 
praça bonita e tem uns pássaros  

X 

236 P – ok ... muito bem ... quem da mais ... quem dá mais ((risos)) va::mos ... bora  P-> S P-
) 

237 Al Augusta – a minha professora X 

238 P – fala  N-F 

239 Al Augusta – A chamada foi feita enquanto os alunos faziam uma atividade ... era um 
momento da aula  

X 

240 P – muito bem ... quais artigos ela utilizou?  P-> A P-
) 

241 Als – a ... os ... uma ... um X 

242 P – muito bem ... quem mais vai ler pra gente  P-) 

243 Al Milena – O dia começou bem ... era um lindo dia ... mas a escola chamava ... e o 
aluno levantou da cama  

X 

244 P – muito bem ... eu só espero que o dia não tenha ficado ruim porque precisou 
levantar da cama pra ir pra escola né? ((risos))  

P-> M 
P-) 

245 Al Milena – dormir mais um pouquinho não ia fazer mal não ((risos))  X 

246 P – ai ai ... vamos  N-F 

247 Al Carlos – o meu foi o trecho de uma música X 

248 P – viu ... pode ler  P-> C P-
) 

249 Al Carlos – Lave o rosto nas águas sagradas da pia... nada como um dia após o outro X 

250 P – ok ... muito bem ... de qual grupo é a música?  P-> C P-
) 

251 Al Carlos – racionais  X 

252 P – ok ... muito bem ... vamos pro segundo ... lê aí Paloma P-> C P-
) 

253 Paloma  – “Explique em seu caderno a diferença de sentido que existe entre os pares 
abaixo”  

X 

254 P – continua  N-F 
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255 Paloma – “encontrei uma amiga ... encontrei a amiga ... esse livro é o meu ... esse é 
um dos livros dela ... conversei com o meu médico ... conversei com um médico ... a 
sala está lotada ... umas salas estão lotadas” 

X 

256 P – muito bem ... qual é a diferença?  P-> P P-
) 

257 Al Carla – quando temos os artigos definidos temos substantivos determinados né? ... 
quando temos artigos indefinidos temos substantivos indeterminados ... eu acho que é 
isso 

X 

258 P – muito bem ... exatamente né? ... o artigo tem o poder de definir um substantivo ou 
indeterminar o substantivo ... então quando temos  ... o meu médico ... a amiga ... a 
sala ... não são quaisquer um né? ... são determinados ... agora quando temos ... um 
médico ... uma amiga ... umas salas ... são indeterminados né? ... alguém colocou 
diferente?  

P-> C P-
) 

259 Al Sandra – o meu tá igual o dela  X 

260 P – igual?  N-F  

261 Al Sandra a gente fez junto ... professora ... a gente foi entendendo o assunto ... como 
a senhora fala ((risadas))  

X 

262 P – eu falo pra vocês discutirem as questões ... que uma coisa que um sabe pode 
explicar pro outro ... não fazer tudo igual ... ai ai viu? ... terceiro ... ler aí pra mim 
igual ((riso))  

P-> S P-
) 

263 Al Sandra – “substitua em seu caderno o símbolo por um artigo feminino ou 
masculino ... se tiver dúvida círculo o substantivo e discuta com o colega ... continua”  

X 

264 P – continua  N-F 

265 Al Sandra  “( ) a ... você não imagina espaço ... dó que o garoto me dá” X 

266 P – qual artigo a gente deve colocar nesse espaço ai?  N-F 

267 Als – A  X 

268 P – muito bem ... é a dó ... porque é a pena ... a piedade ... e não o dó ... se fosse o dó 
... poderia né? ... mas em outra frase ... nessa ai ficaria sem sentido ... a gente pode 
falar o dó ... mas não nessa frase ai oh:: ... poderia ser a assim oh ... o dó quando vejo 
um garoto com fome ... ai pode né? ... ai não é qualquer dó ... qualquer pena ... mas 
não na frase de cima ... é a dó ... a pena ... que o garoto me dá ... b  

P-) 

269 Al Sandra – “Estou diante de ... espaço ... grande dilema ... não sei como agir  X 

270 P – e aí ... estou diante de ... o quê?  N-F 

271 Al Augusta – professora ... ai poderia ser dois ... o grande dilema e um grande dilema  X 

272 P – é... assim oh: ... não ia soar melhor um grande dilema ... vocês acham o quê?  P->A  P-
) 

273 Al Bete – eu coloquei um grande dilema  X 

274 Al Verônica – eu coloquei o grande dilema  X 

275 P – ok ... ok ... os dois jeitos cabe ai né? ... a gente considera os dois ... c .. agora né ... 
ler ai pra mim ... ((toca o sino)) já ... oxi ... eu olhei as horas errado? ... ((cadeiras 
sendo arrastadas)) oh gente ... não precisa fazer isso ... oh: ... eu termino de corrigir na 

P-> B/V    
P-) 
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próxima aula ... viu? ... ... passou rápido essa num foi?  

276 Pesquisadora – também achei  X  

 ((fim da aula))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS  
 
Quadro de Turner   
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Quadro de Ticiano  

 

Imagens24 do Diário de Pesquisa  

                                                            
24 Essas imagens não foram, aqui, apresentas em sequência, mas foram escolhidas algumas partes do diário.  
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